
Врз основа на чл ст т и чл в в чл и чл од Законот за високото образование Сл Весник на РМ
бр од согласно Одлуката на Ректорската Управа донесена на та седница од година
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Скопје го објавува следниот

Се врши упис на вкупно осумстотини и
шеесет студенти во академската
година на факултетите во состав на ЕВРОПСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ Скопје на следните студиски
програми

Наставата по сите студиски програми се изведува на
Македонски и Англиски јазик Настава на Англиски јазик ќе се
реализира доколку е формирана група од најмалку
студенти на секој факултет поединечно

ЈАЗИК НА НАСТАВАТА

Задолжителен превод на документите на македонски јазик од
овластен судски преведувач и заверка на Нотар За асистенција
во постапката за нострификација Виза престој од страна на
Универзитетот потребно е Полномошно зав на Нотар До
Универзитетот се доставуваат документите од точка во
фотокопија доколку претходно се поднесени до МОН доказ
дека кандидатот го познава јазикот на наставата на ниво Б во
оригинал Нострификација на дипломата за средно
образование доказ за поведена постапка пред МОН е
задолжително Во случај кандидатот да не го познава јазикот
или недоволно го познава се утврдува преку контролен тест
истиот ќе посетува подготвителна настава за изучување на јазик
во траење од една академска година Повеќе информации на
веб страната

Оригинал диплома за завршено
средно образование и
легализирана копија

Оригинални свидетелства за сите
години пред завршување средно
образование и легализирани копии

Оригинален Извод од книга на
родени Сертификат за раѓање и

легализирана копија

Оригинал Уверение за
државјанство и легализирана

копија или легализирана копија од
Пасош

Пополнет формулар за
ВИЗА престој

фотографии фотогр
и фотогр

Доказ дека кандидатот го познава
јазикот на наставата

Писмо со финансиска гаранција од
родител старател зав на Нотар со

извод од сметка во банка во
прилог како доказ за доволно
средства за студирање и престој

Здравствено осигурување

Доказ за сместување резервација
на Хотел Хостел Договор за закуп

на стан

Уверение за неосудуваност
издадено од надлежен орган

легализирано

Доказ дека не се води кривична
постапка легализиран

Пасош со важност најмалку
месеци подолго од планираниот

престој во Македонија и
задолжително легализирана копија

од Пасошот

Уверение за здравствена состојба
ХИВ и Хепатит Ц

НОСТРИФИКАЦИЈА ВИЗА ПРЕСТОЈ

На прв циклус академски стручни студии во
академската година може да се запишат
Лица со завршено годишно средно образование

кои положиле државна матура или меѓународна
матура

Лица кои завршиле четиригодишно средно
образование според прописите кои важеле пред
воведувањето на државната матура и лица кои
завршиле год средно образование во учебната

година ослободени од обврската за
полагање државна матура
Лица кои завршиле високо или вишо образование на

сродни факултети и виши школи како и кандидатите
кои паралелно студираат сродни факултети студиски
групи или насоки
Лица кои имаат активен статус на студент со премин

од друга високообразовна установа
Лица кои завршиле средно образование во странство
Лица странски државјани под исти услови

УСЛОВИ ЗА УПИС

Кандидатите се запишуваат како редовни вонредни
студенти со самофинансирање на студиите освен на
Факултетот за стоматологија само редовни

Диплома за завршено годишно средно образование
за заврш сред образование во странство Решение за нострификација

ПОТРЕБНИ
ДОКУМЕНТИ

Свидетелства за сите год од средното образование
Диплома за положен државна меѓународна матура не е потребно за лицата кои завршиле год средно образ

пред воведувањето на државна матура и за кандидатите кои завршиле средно образование во учебната
година
Уверение за државјанство фотографии Извод од матична книга на родените
Доказ за познавање англиски јазик за настава на англ јазик ниво Б
Лекарско уверение само при упис на Факултетот за детективи и криминалистика
Потврда за работен однос за вонредни студенти
Студентите кои вршат трансфер доставуваат Уверение за положени испити и фотокопија од Индекс со последен

заверен семестар како активен студент

Прв уписен рок
Втор уписен рок
Трет уписен рок

УПИСНИ РОКОВИ

за упис на прв циклус
академски и стручни студии

академск година

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Е В Р О П С К И У Н И В Е Р З И Т Е Т
бул Св Климент Охридски бр Скопје

Студиски програми академски студии

Времетраење

СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО

слободни места за упис

год ЕКТС

Школарина

Македонски студенти Странски студенти

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ
Е В Р О П С К И У Н И В Е Р З И Т Е Т
бул Св Климент Охридски бр Скопје

Студиски програми академски студии

МЕНАЏМЕНТ

Времетраење

МАРКЕТИНГ ФИНАНСИИ

слободни места за упис

год ЕКТС

Школарина

Македонски студенти Странски студенти

Б И З Н И С

ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Е В Р О П С К И У Н И В Е Р З И Т Е Т
бул Св Климент Охридски бр Скопје

Студ програми академски стручни студии

Времетраење

ТЕХНИЧАРИ

слободни места за упис

Стоматологија год ЕКТС Заб техничари год ЕКТС

Школарина

Македонски студенти Странски студенти

СТОМАТОЛОГИЈА
и циклус инт академски студии

на Македонски јазик

СТОМАТОЛОГИЈА
и циклус инт академски студии

на Англиски јазик

З А Б Н И

стручни студии

Стоматологија Заб техничари Стоматологија Заб техничари

ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ
И КРИМИНАЛИСТИКА

Е В Р О П С К И У Н И В Е Р З И Т Е Т
бул Св Климент Охридски бр Скопје

Студиски програми академски студии

Времетраење

КРИМИНАЛИСТИКА

слободни места за упис

год ЕКТС

Школарина

Македонски студенти Странски студенти

ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН
Е В Р О П С К И У Н И В Е Р З И Т Е Т
бул Св Климент Охридски бр Скопје

Студиски програми академски студии

Времетраење

АРТ И ДИЗАЈН

слободни места за упис

год ЕКТС

Школарина

Македонски студенти Странски студенти

Кандидатите ги доставуваат документите за упис во
студентска служба на ЕУ секој работен ден од
понеделник до петок од до часот во
просториите на Европски Универзитет на
бул Св Климент Охридски бр Скопје како и на

адресата

По секој завршен уписен рок Конкурсна комисија
врши рангирање на кандидатите и објавува
прелиминарна листа на која кандидатите можат да
поднесат приговор до Ректорската управа часа по
објавувањето на прелиминарната ранг листа се
одлучува по евентуално вложените приговори и се
објавува конечна ранг листа

Со пријавените кандидати ќе се спроведе интервју на
следните датуми уписен рок

уписен рок и уписен рок
во часот

Кандидатите при запишувањето склучуваат
Преддоговор за студирање со истовремена уплата на
депозит Годишната школарина се исплаќа на рати

Во школарината се вкалкулирани следните трошоци
Индекс и Студентска легитимација студентска
организација осигурување

ПОСТАПКА ЗА УПИС

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
СТРАНСКИ СТУДЕНТИ

СКЕНИРАЈ ГО
КОДОТ ЗА

ПОВОЛНОСТИ
ПРИ УПИС

ЕДНО СЕМЕЈСТВО, ЕДНА ВИЗИЈА

http://www.eu.edu.mk/

