
А П Л И К А Ц И Ј А 

за упис во академската 2020 / 2021 година 
прв ( I ) циклус академски-додипломски и стручни студии 

 
 

Презиме, татково име, име  

Пол  

Ден, месец и година на раѓање  

Место на раѓање, општина, држава  

Точна адреса во место на живеење  

e-mail адреса и телефон за контакт  

Државјанство  

Национална припадност  

Назив на завршено средно училиште 
 
 
 

*доколку сеуште не е завршено, запишете го називот на училиштето и очекуваниот датум на завршување средно образование. 
Апликацијата во тој случај се смета како резервација на уписно место, а уписот ќе биде извршен кога ќе ги доставите сите 
потребни документи согласно Конкурсот, но не подоцна од 30.09.2020  

Години на средно образование  

Државна матура да               

не, имам завршено четиригодишно средно образование 
пред воведувањето на државната матура 

*ослободен сум од обврската за полагање државна 
матура, ќе се стекнам со диплома за средно образование 
во учебната 2019/20 год. 

 

ИЗБЕРЕТЕ ЈА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА                             УПИСЕН РОК 
 

   

 

Апликацијата ја поднесувам во: 

Доктор по стоматологија 
5 години, 300 ЕКТС 
 

Забни техничари 
3 години, 180 ЕКТС 

Криминалистика 
4 години, 240 ЕКТС 

Арт и дизајн 
4 години, 240 ЕКТС  прв уписен рок (16.04-30.06.2020) 

 

 
 втор уписен рок (16.04-30.06.2020) 

 
 
 трет уписен рок (16.04-30.06.2020) 

 

   
Маркетинг 
4 години, 240 ЕКТС  
Финансии 
4 години, 240 ЕКТС 
Бизнис Менаџмент 
4 години, 240 ЕКТС 

Софтверско 
инженерство 
4 години, 240 ЕКТС  

Правник 
3 години, 180 ЕКТС 
*само трансфер во  
3-та година 

 
 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ (ИЗБЕРЕТЕ ЕДНА ОД ОПЦИИТЕ) 
 

а) Во прилог на Апликацијата ги доставувам сите потребни документи наведени во Конкурсот за упис на прв ( I ) циклус студии 
во академската 2020/21 година.  
 

б) Во прилог на Апликацијата доставувам дел од потребните документи, скенирани во електронска форма. Се обврзувам 
сите потребни документи да ги доставам до Универзитетот во оригинал најдоцна до 30.09.2020 година. Со поднесувањето 
на оваа Апликација правам резервација на уписно место. 
 

НАПОМЕНА: Уписот во матичната книга на запишани студенти се реализира само со комплетно досие. 
 

 
 

Датум  Име и презиме  
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