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Европскиот Универзитет – Република Макeдонија е 
високообразовна институција, акредитирана од Одбо-
рот за акредитација, односно од страна на Министер-
ството за образование и наука. Наставата на ЕУРМ е 
организирана според кредит-трансфер системот, со-
гласно позитивните искуства од европскиот високоо-
бразовен систем и Болоњската декларација. Студиите 
се организирани по системот 3+2+3, односно 4+1+3.
На Универзитетот континуирано се создаваат усло-
ви и ангажман кои со целата своја сила се фокуси-
раат на студентот. Приодот кон студентот е инди-
видуален, личен, преку работа во мали групи и со 
директен контакт и постојана комуникација со про-
фесорите и со соработниците.

На Универзитетот функционираат седум факултети:

• Факултет за економски науки
• Факултет за информатика
• Факултет за арт и дизајн
• Факултет за правни науки
• Факултет за детективи и криминалистика 
• Факултет за стоматологија
• Факултет за политички науки

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ 
ЕВРОПСКИ?



проф. д-р Бојо Андрески
Претседател на Управен одбор 
на Европскиот Универзитет
Република Македонија

Европскиот Универзитет е лидер во приватното високо 
образование во земјава и во образовниот систем во држа-
вата воопшто.

Универзитетот континуирано го развива и унапредува 
процесот на стекнување знаења, истовремено создавајќи 
висококвалитетна едукативна и натпреварувачка атмос-
фера и средина.

На Универзитетот, младите ги подготвуваме да ги научат 
вредностите, доблестите и полезностите на работењето. Ги 
учиме на одговорност и креативност, ги учиме да бидат 
амбициозни, со што самите ќе си овозможат да живеат ис-
полнето и среќно во сопствената земја. Ги учиме да се почи-
туваат меѓусебно, а исто времено да ги почитуваат другите, 
онака како што сакаат да бидат почитувани. Ги учиме да би-
дат ЛИДЕРИ во сите сегменти од животот.

Европскиот Универзитет им помага на родителите да ги 
задржат своите деца на квалитетно школување во земјата во 
која се родиле. 

Со уписнина, речиси трипати пониска на годишно ниво 
од кој било универзитет во странство Европоскиот универ-
зитет ги нуди истите или слични услови со познатите уни-
верзитети во странство, обезбедува вежби, консултации, 
практикуми и најквалитетна на става, со професионален ка-
дар од земјава и од странство. Воедно, постојано работи  на 
развојот  и дополнување то на наставните содржини. 

Како единствени во земјава, но и пошироко на Балканот, 
дипломите од Европскиот универзитет имаат меѓународна 
акредитација IACBE, што значи дека нашите студенти доби-
ваат диплома која е призната во САД и Европа, диплома која 
е доказ за квалитетот на знаењето добиено на простор кој ги 
задоволува европските и светските норми и стандарди.

Верувам дека комуникацијата и соработката одделно со 
секој студент е основата во едукација и таа никогаш не може 
да биде заменета со каква било техничка поддршка. Се до-
дека се следи и поттикнува индивидуалниот прогрес на сту-
дентите, тие се охрабрени да продолжат да чекорат по патот 
на сопствениот развој, затоа што учењето е сила, најголема 
од сите други сили во светот.

Токму затоа нашето мото е: 
НИЕ ПОСТОИМЕ ЗА ВАС!

Со почит,
проф. д-р Бојо Андрески,
Претседател на ЕУРМ



Функционирањето на Европскиот Универзитет Репу-
блика Македонија  е поставено врз трајни принципи и 
стандарди чиј темел е ефикасноста и ефективноста, по-
себно во делот на наставниот процес заради квалитет, на-
временост, креативност, одговорност и развој.

Факултетите при Европскиот Универзитет Република 
Македонија се во посто јана комуникација со деловниот 
свет со цел да им овозможат на студентите соодветно да 
ги задоволат потребите на компаниите кои регрутираат 
идни менаџери.

Центарот за кариера обезбедува соработка со бизнис 
секторот и ги упатува студентите на практична работа, ги 
следи информациите за стипендии, а по завршувањето им 
нуди помош при вработување и го следи нивниот развој 
на кариерата. Со тоа се отвораат несогледливи можности, 
секој студент да го тестира своето знаење и истото прак-
тично да го примени во разни домашни и странски ком-
пании во Македонија и во странство.

доц. д-р Билјана 
Андреска - Богдановска
генерален директор на ЕУРМ

Раководењето во високообразовна институција прет-
ставува инспиративен предизвик посебно во делот на 
стимулирање и поддржување квалитет, креативност, од-
говорност и развојни можности.

Општата политика и практика на  Европскиот Универ-
зитет - Република Македонија е студентот да биде центарот 
на сите активности, грижи и напори, ја поддржуваме и се 
трудиме максимално да ја применуваме и унапредуваме.

Комуникацијата со студентите, вреднувањето на нивните 
потреби, готовноста за помош, соработка и пријателски од-
нос - остануваат да бидат темели и постојани приоритети.

Долгорочно и непроменливо.

м-р Александра 
Андреска - Саревска

директор на ЕУРМ



Европски Универзитет најголемиот акцент во образов-
ниот процес го става во развој на креативното размислување 
и инвентивноста на своите студенти, бидејќи проекциите 
за иднината зборуваат дека најценет фактор ќе биде инте-
лектуалниот, (а не финасискиот) капитал на фирмите. На 
компаниите, за да опстанат во светот на глобалната криза 
и несигурна економија им се потребни креативни луѓе. Од 
таму тие мора да спроведат политика со која ќе ја поддржу-
ваат креативноста и иновативноста на вработените, при 
регрутација и селекција на кадрите и условите во кои се 
развиваат, а универзитетите од третата генерација - имаат 
обврска да создадат токму такви кадри.

Европскиот Универзитет ги подготвува студентите за 
претприемнички способности. Креативноста е карактери-
стика на претприемачите кои единствено можат да ја спа-
сат и развиваат економијата. Денешното образование како 
концепција која води до академска инфалција, не ја негува 
креативноста и талентот на младите, и затоа е потребна 
промена на вкупниот пристап. На Европскиот Универзи-
тет, професорите и сите вработени имаат индивидуален 
пристап до секој студент и се трудат со студии на случаи,  
со практични искуства и слобода во размислувањето и 
говорењето, да ја негуваат и развиваат креативноста и ин-
вентивноста на студентите, за да ги направат конкурентни 
на пазарот на трудот.

Единствената можност за економски опстанок ќе имаат 
само државите кои инвестираат во интелектуален капитал. 
Постојат предвидувања дека капитализмот ќе се промени 
од материјален - во интелектуален капитализам. Ќе бидат 
актуелни само креативни професии...

Нашето мото: „Ние постоиме за вас“,  професорите и со-
работниците на Европски Универзитет го докажуваат во 
секое време.

вон. проф. д-р 
Лидија Наумовска

ректор



Студентот е срцето на Европскиот Уни-
верзитет Република Македонија  – Скопје.

Ако современите технологии претста-
вуваат револуција во начинот на кој што 
размислуваме и уште повеќе револуција 
во начинот на кој што ги изразуваме на-
шите размисли – тогаш студентите со 
својата креативна енергија, знаење и 
комуникација со светските универзитети 
се нашите револуционери.

Стекнувајќи врвни знаења базирани 
на современи наставни програми, низ 
плодна комуникација со индустријата 
и деловниот свет, градејќи лични и про-
фесионални вештини како и начин на 
однесување – нашите студенти ја зголе-
муваат вработливоста и капацитетот да се 
вклучат во пазарот на труд.

Европски Универзитет е универзитет кој 
применува поинаков пристап кон студенти-
те и кон стекнувањето на нивното знаење.

Универзитетот обезбедува  висок ква-
литет во образованието кој е еднаков на 
најдобрите образовни институции во Ев-
ропа и во светот. На  студентите им се овоз-
можува силна академска основа со пристап 
до различни знаења, со кои стануваат про-
дуктивни, компетентни професионалци и 
одговорни граѓани во разновидната и ди-
намична глобална околина.

Стекнатото знаење овозможува  да се 
најде работа не само кај нас туку и секаде 
во светот. Студирањето е напор, но напо-
рот  ќе се претвори во задоволство.

Студирајте европски, на Европскиот 
универзитет.

проф. д-р Алекса Стаменковски
проректор за настава

проф. д-р Биљана Перчинкова
проректор за меѓународна соработка

Генералниот секретар на Европ-
скиот Универзитет – РМ врши систем-
ско обединување и функционално 
координирање на две големи целини од 
Универзитетот: активностите поврзани со 
наставниот процес и вкупната логистичка 
поддршка од стручно-административните 
служби. Постојаната комуникација на Ге-
нералниот секретар со Управниот одбор, 
Сенатот, Ректорската управа, но и поеди-
нечно со нејзините членови, како и со дру-
гите раководители на сегментите во систе-
мот, овозможува усогласено дејствување 
на целиот универзитетски организам. 

Во рамките на остварувањето на правата 
и обврските, студентите комуницираат со 
Генералниот секретар за општи и принци-
пиелни, но и за конкретни прашања, кои 
бараат образложен, навремен и норматив-
но втемелен одговор, односно сугестија, 
препорака и насока. Отвореноста за сора-
ботка со студентите, за помош и поддршка 
е проткаена низ целокупното работење на 
Генералниот секретар, кој ги реализира 
суштинските и организациските активно-
сти, со идеја и определба за навременост, 
уредност, хармонизација и принципиелна 
примена на нормативните решенија, во 
спроведувањето на обврските, кои се во 
неговиот делокруг на работа.

м-р Елизабета Стамевска
генерален секретар на ЕУРМ

Нилс Бор рече дека „...Предвидува-
њето е тешко – особено на иднината“ 
на што најголемиот Мајстор на Времето 
Ајнштајн забележа: „Никогаш не пра-
шувам за Иднината – таа доаѓа доволно 
бргу.“ Ние можеме да кажеме дека за 
студентите на Европскиот Универзитет 
Република Македонија – Скопје:  

Иднината е Сега.



Скопје

Европскиот Универзитет - Република Македонија се 
наоѓа во строгиот центар на главниот град на Република 
Македонија, Скопје на бул. „Климент Охридски” 68.
Европскиот Универзитет - Република Македонија има и 
дисперзирани студии во најпознатиот туристички град 
Охрид на улица Македонски просветители бб.

ЛОКАЦИЈА НА 
ЕВРОПСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ

Прв циклус универзитетски студии
Првиот циклус студии, трае три, односно четири години и со 
неговото завршување студентите се стекнуваат со 180, односно 
со 240 ЕКТС кредити. Со овие студии студентите се оспособу-
ваат за влез во вториот циклус на универзитетски студии и им 
се дава можност за вработување на одредени стручни работни 
места. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со дипло-
ма во соодветно звање. Во меѓународниот промет и диплома-
та на англиски јазик, академското звање baccalaureus, односно 
baccalaurea.

Втор циклус универзитетски студии
Вториот циклус студии трае две, односно една година и по 
завршувањето се стекнуваат со 120, односно со 60 ЕКТС кре-
дити. Овие студии можат да траат и подолго доколку тоа е во 
согласност со меѓународно прифатените стандарди за даден 
профил. На првиот и вториот циклус на универзитетските сту-
дии бројот на стекнати кредити изнесува 300 ЕКТС. Лицето кое 
ги завршило студиите со вкупно 300 ЕКТС кредити се стекнува 
со научно звање– магистер (master) во соодветната област.

Трет циклус универзитетски студии 
- докторски студии
Докторските студии траат три години и донесуваат 180 ЕКТС 
кредити. Со прифатената и јавно одбранетата докторска 
дисертација докторантите се стекнуваат научно звање - доктор 
на науки (phd.sc) во соодветната област. Докторските студии 
можат да се запишат само по завршувањето на вториот циклус 
академски студии.

Високото образование се реализира преку три циклуси. 
Студиските програми од првиот, вториот и третиот ци-
клус студии се оформуваат според нормативи, стандарди 
и методологија кои се прифатени на единствениот европ-
ски простор за високо образование, така што овозможу-
ваат споредливост со програмите на високообразовните 
установи во тој простор. Секоја студиската програма го-
дишно содржи 60 кредити и се вреднуваат по Европскиот 
кредит трансфер систем.

МАКЕДОНСКИОТ СИСТЕМ 
НА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

Скопје



Сакав да 
бидам брокер, 

инвестиционен 
советник, менаџер 

или маркетинг агент.
Се запишав на 

ЕУРМ - Факултет за 
економски науки.

Со тоа создадов 
основа за 

остварување на 
моите желби.

(студент)

Добредојдовте на Факултетот за економски науки,

Мисијата на Факултетот за економски науки е да 
обезбеди високо квалитетно образование кое ќе ги под-
готви студентите за успешна професионална кариера 
во областите на менаџментот, финансиите, маркетин-
гот и економијата воопшто. Факултетот нуди широк 
спектар образовни економски програми, од основни 
до апликативни, како и спроведување голем број ис-
тражувачки проекти. Стекнатите дипломи се признати 
и во Европа и во Америка.

Високиот квалитет на образование ќе се обезбе-
ди преку научно-истражувачка работа, учество на 
меѓународни конференции и меѓународни проекти, 
како и низ поблиска соработка со главните актери од 
бизнисот и банкарскиот сектор. 

Студентите, за прв пат, имаат можност да студираат и 
во нашите центри во странство. Ова искуство е бесценето...

Факултетот е Вашиот вистински партнер на долг рок!

За повеќе информации посетете:

http://www.eurm.edu.mk/fakulteti/
fakultet-za-ekonomski-nauki.html

доц. д-р Савица Димитриеска
декан



I година
I семестар
1. Основи на економија
2. Принципи на сметководство
3. Математика за бизнис
    Еден изборен предмет
4. Монетарна економија 
    Деловна етика
    Деловно комуницирање 

II семестар
1. Менаџерска економија  
2. Статистика за бизнис
    Два изборни предмети
3/4. Деловен јазик I 
    Финансиско сметководство
    Менаџмент информациони системи
    Маркетинг истражување

II година
III семестар
1. Е-бизнис
2. Маркетинг
3. Менаџмент
    Еден изборен предмет
4. Банкарство
    Стратегиски менаџмент
    Производ

IV семестар
1. Финансиски пазари и институции
2. Финансиски менаџмент
    Два изборни предмети
3/4. Деловно планирање
    Меѓународни финансии
    Менаџмент на мал бизнис
    Цени

III година
V семестар
1. Јавни финансии
2. Меѓународен менаџмент
3. Менаџмент на човечки ресурси
    Два изборни предмети
4/5. Хартии од вредност
    Проектен менаџмент
    Дистрибуција

VI семестар
1. Меѓународна трговија
2. Инвестиции
    Два изборни предмети
3/4. Однесување на потрошувачите
    Ревизија
    Управување со промени
    Промоција

Студиска програма
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ
Со Решение на Одборот за акредитација, Факултетот е акредитиран од 2005 година
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Во зависност од избраните изборни предмети понудени во студиските 
програми на прв циклус студии на Факултетот за економски науки, 
дипломираните студенти ќе се профилираат во една од следните
научни области:
• Финансии
• Маркетинг
• Менаџмент

IV година
VII семестар
1. Инвестиционен менаџмент
2. Банкарски менаџмент
3. Девизна политика
    Два изборни предмети
4/5. Фискален систем и политика на ЕУ
    Политика на пласмани
    Даночен менаџмент

VIII семестар
1. Анализа на финансиски извештаи
2. Сметководствен систем на 
    финансиски институции
    Еден изборен предмет 
3. Методологија на научно истражување 
    Економија на јавен сектор

IV година
VII семестар
1. Стратегиски маркетинг
2. Маркетинг на трговски претпријатија
    Два изборни предмети
3/4. Дистрибуција со методи
    на продажба
    Маркетинг логистика
    Старатегии на МЕО

VIII семестар
1. Маркетинг менаџмент на 
    мали претпријатија
2. Е-бизнис
3. Маркетинг менаџмент на набавки
    Еден изборен предмет 
4. Маркетинг комуникации
     Методологија на научно истражување

V година
IX семестар
1. Кредитна политика
2. Економија на развој
    Еден изборен предмет
4. Финансиско право
    Корпоративно управување
Избор, пријава и усвоена тема за 
магистерски труд 

X семестар
1. Банкарски маркетинг
2. Управувачко сметководство
3. Меѓународни сметководствени
    стандарди
    Два изборни предмети
4/5. Оперативен менаџмент
    Деловна етика
    Е-бизнис
Изработка, позитивна рецензија 
на трудот и одбрана

V година
IX семестар
1. Непрофитен маркетинг
2. Маркетинг на земјоделски 
    претпријатија
    Еден изборен предмет
3. Деловна етика 
    Светски пазар и 
    економски интеграции
Избор, пријава и усвоена тема за 
магистерски труд 

X семестар
1. Организација и контрола
    на маркетинг активности
2. Претприемнички 
    маркетинг менаџмент
3. Бренд менаџмент
    Два изборни предмети
4/5. Директен маркетинг
    Маркетинг на туризам
    и угостителство
    Меѓународни финансиски 
    институции и организации
Изработка, позитивна рецензија 
на трудот и одбрана
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По завршувањето на вториот циклус студии на Факултетот за економски 
науки, студентите ќе се стекнат со звањето Магистер по економски науки во 
научната област:
• Финансиско банкарски и даночен менаџмент
• Маркетинг менаџмент



I година
I семестар
1. Основи на економија
2. Математика за бизнис
3. Принципи на сметководство
    Еден изборен предмет
4. Монетарна економија
    Деловна етика
    Деловно комуницирање
    Основи на туризам
 
II семестар
1. Статистика за бизнис
2. Менаџерска економија
    Два изборни предмети
3/4. Деловен јазик I
    Финансиско сметководство
    Менаџмент информациони системи
    Маркетинг истражување
    Туристичка географија

II година
III семестар
1. Маркетинг
2. Менаџмент
    Два изборни предмети
3/4. Е-бизнис
    Банкарство
    Стратегиски менаџмент
    Производ
    Туристички агенции

IV семестар
1. Финансиски пазари и институции
2. Финансиски менаџмент
    Два изборни предмети
3/4. Деловно планирање
    Меѓународни финансии
    Менаџмент на мал бизнис
    Цени
    Хотелиерство

III година
V семестар
1. Јавни финансии
2. Меѓународен менаџмент
3. Менаџмент на човечки ресурси
    Два изборни предмети
4/5. Хартии од вредност
    Проектен менаџмент
    Дистрибуција
    Сообраќај во туризмот

VI семестар
1. Меѓународна трговија
2. Инвестиции
    Два изборни предмети
3/4. Однесување на потрошувачите
    Ревизија
    Управување со промени
    Промоција
    Алтернативен менаџмент

IV година
VII семестар
1. Економска мисла и развој
2. Маркетинг менаџмент
3. Менаџмент и мотивација
    Еден изборен предмет
4. Политика на пласмани
    Применета економија
    Стратегиски маркетинг
    Стандардизација во туризмот
    и угостителството

VIII семестар
1. Меѓународен стратегиски 
    менаџмент
2. Анализа на финансиски извештаи
    Еден изборен предмет 
4. Даночен менаџмент
    Организациско однесување
    Бренд менаџмент
    Ресторантски менаџмент
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По завршување на четвртата година и одбрана на дипломска работа, 
студентот се стекнува со звање: ДИПЛОМИРАН ЕКОНОМИСТ во областа 
на финансии/менаџмент/маркетинг или туризам. Со дипломирањето 
студентот се стекнува со 240 ЕКТС:

V година 
IX семестар
1. Кредитна политика
2. Анализа на финансиски извештаи
   Два изборни предмети
3/4. Девизна политика 
    Политика на пласмани
    Применета економија

V година 
IX семестар
1. Маркетинг менаџмент
2. Стратегиски маркетинг
   Два изборни предмети
3/4. Маркетинг на услуги 
    Маркетинг на трговија
    Претприемаштво

V година 
IX семестар
1. Економика и организација
    на здравствени и фармацевтски
    институции
2. Маркетинг на здравствени
    и фармацевтски институции
3. Менаџмент на информациони 
    системи во здравството
    и фармацијата
    Еден изборен предмет 
4. Здравствено и социјално 
    осигурување
    Управување со специјалистички
    и дијагностички постапки

V година 
IX семестар
1. Теорија на одлучување
2. Менаџмент на човечки 
    потенцијали
    Два изборни предмети
4. Менаџмент на мал бизнис 
    Менаџмент и мотивација
    Koрпоративно управување 
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X семестар
1. Меѓународен маркетинг
    Еден изборен предмет 
2. Маркетинг на набавка
    Организациско однесување
Пријава, изработка и одбрана на 
магистерски труд

X семестар
1. Управување со клиники
2. Менаџмент со набавки во ЗФОИ
3. Менаџмент со трошоци
    во ЗФОИ
4. Инвестиционен менаџмент
    Еден изборен предмет 
5. Кадровски менаџмент во ЗФ
    Менаџмент и мотивација
    Алокација на ресурси
    во фармација
Пријава, изработка и одбрана на 
магистерски труд

X семестар
1. Корпоративно управување
Еден изборен предмет 
2. Осигурување
    Даночен менаџмент
Пријава, изработка и одбрана на 
магистерски труд

X семестар
1. Меѓународен менаџмент
    Еден изборен предмет 
2. Маркетинг менаџмент
    Организациско однесување
Пријава, изработка и одбрана на 
магистерски труд

По завршувањето на вториот циклус студии на Факултетот за економски науки, 
студентите ќе се стекнат со звањето Магистер по економски науки во научната 
област:
• Финансиски менаџмент
• Менаџмент
• Маркетинг
• Здравствен и фармацевтски менаџмент



Ми се допаѓа: професорскиот кадар, 
опременоста на компјутерските 

работилници, креативната и слободна 
атмосфера на предавањата... 

(студент)

http://www.eurm.edu.mk/fakulteti/fakultet-za-
informatika.html

Зошто препорачуваме студирaњe на Факултетот 
за информатика:
- Затоа што наставата е модернизирана согласно 
најновите светски стандарди.
- Затоа што се почитуваат највисоките стандарди за 
услови и квалитет.
- Затоа што работат наставници со образовно иску-
ство од универзитетски центри во Македонија, САД, 
Австралија и Шведска.
- Затоа што Факултет за информатика е единствен 
приватен факултет во Република Македонија кој 
има акредитација за трет циклус на студии (доктор-
ски студии) поради квалитетниот наставен кадар и 
високите стандарди и услови за студирање. 
- Затоа што насоката „Електронски криминал“ на 
вториот цикус на студии е единствена насока од та-
ков вид во Југоисточна Европа.
- Затоа што лепезата за вработување магистри од об-
ласта на електронскиот криминал е широка.

За повеќе информации посетете:

вонр. проф. д-р Ристо Христов
декан



I година
I семестар
1. Вовед  во организација на компј.
2. Математика 1
3. Вовед во програмирање
Еден изборен предмет
4. Вовед во пренос на податоци
    Интернет технологии

II семестар
1. Структурно програмирање
2. Математика 2
Два изборни. предмети 
3/4. Странски јазик
    Сигнали и системи
    Е-бизнис

II година
III семестар
1. Оперативни системи
2. Објектно-ориентирано програмирање
3. Архитектура на компјутери
Еден изборен предмет 
4. Системско моделирање
    Компјутерска графика и визуелизација

IV година
VII семестар
1. Напредни бази на податоци
2. Дистрибуирани
    компјутерски системи
3. Проектирање на
    информациски системи
Еден изборен предмет
4. Безжични мрежи
    Квалитет и тестирање на софтвер

VIII семестар
1. Проектен менаџмент
2. Препознавање на облици
Еден изборен предмет
3. Податочни комуникации
    Анимации, виртуелна реалност

IV семестар
1. Бази на податоци
2. Компјутерски мрежи
Два изборни предмети
3/4. Податочни структури и алгоритми
    Администрација на Linux системи
    Техники на визуелно програмирање

III година
V семестар
1. Вовед во софтверско инженерство
2. Мрежни протоколи
Два изборни предмети
3/4. Веб апликативен софтвер
    Мрежни оперативни системи
    Случајни процеси и теорија на 
    информации

VI семестар
1. Безбедност на информациони системи
2. Мултимедија
Два изборни предмети
3/4. Операциони истражувања
    Проектирање на компјутерски мрежи
    Алгоритми и автомати

V година
IX семестар
1. Криптографија
2. Теорија на системи
3. Алгоритми и сложеност
Еден изборен предмет
4. Напредни IP мрежи  
    Образовен софтвер

X семестар
1. Методологија на научно 
    истражувачка работа
Еден  изборен. предмет 
2. Проектирање на напредни
    IP мрежи 
    Паралелно програмирање

Пријава, изработка и одбрана на 
магистерски труд

Студиска програма
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Со Решение на Одборот за акредитација, Факултетот е акредитиран од 2005 година
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Во зависност од избраните изборни предмети понудени во студиските 
програми на прв циклус студии на Факултетот за Информатика, 
дипломираните студенти ќе се профилираат во една од следните научни 
области:
• Компјутерски мрежи и комуникаци
• Системско инженерство и програмирање

 Во зависност од избраните изборни предмети понудени во студиските 
програми на втор циклус студии (модул 3+2 и 4+1) на Факултетот за 
Информатика, студентите ќе се стекнат со звањето Mагистер по информатика 
во научната област:
• Компјутерски мрежи и комуникаци
• Системско инженерство и програмирање

IV година
VII семестар
1. Социјални мрежи***
2. Основи на  криминалистика*
3. Позитивно хакерство*
4. Криминалистичка техника*
5. Интернет технологии**
6. Компјутерски алатки**
7. Оперативни системи**

VIII семестар
1. Компјутерска етика***
2. Правни аспекти на
    електронскиот криминал*
3. Е-бизнис*
4. Криминалистичка психологија
    и психопатологија*
5. Бази на податоци**
6. Администрација на Linux системи**
7. Архитектура на компјутери**

*   Препорака за студенти од 
     Факултет за информатика
**  Препорака за студентите од 
     останатите факултети
*** Задолжителен предмет

V година
IX семестар
1. Криминалистичка методика
2. Методика на истражување
    на електронски криминал
    Два изборни предмети
3. Криптографски системи
    и алгоритми
    Дигитален доказ
    Методика на истражување
    на електронски криминал

 X семестар
1. Методологија на научно 
    истражувачка работа
  Еден изборен предмет
2. Методи на форензичка
    идентификација преку 
    препознавање на облици
    Информациско –    
    телекомуникациски системи
    во полиција

Пријава, изработка и одбрана на 
магистерски труд
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По завршување на петта година и одбрана на магистерскиот труд, студентот 
се стекнува со диплома МАГИСТЕР ПО ИНФОРМАТИКА во областа на  
Електронскиот криминал



V година 
IX семестар
1. Криптографија
2. Теорија на системи
Еден изборен предмет
3. Напредни IP мрежи  
    Образовен софтвер
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1. Методологија на научно
    истражувачка работа
Еден изборен предмет
2. Проектирање на напредни
    IP мрежи 
    Паралелно програмирање
Пријава, изработка и одбрана на 
магистерски труд

I година
I семестар
1. Вовед  во организација на компј.
2. Математика 1
3. Вовед во програмирање
Еден изборен предмет
4. Вовед во пренос на податоци
    Интернет технологии

II семестар
1. Структурно програмирање
2. Математика 2
Два изборни. предмети 
3/4. Странски јазик
    Сигнали и системи
    Е-бизнис

II година
III семестар
1. Оперативни системи
2. Објектно-ориентирано програмирање
3. Архитектура на компјутери
Еден изборен предмет 
4. Системско моделирање
    Компјутерска графика и визуелизација

IV семестар
1. Бази на податоци
2. Компјутерски мрежи
Два изборни предмети
3/4. Податочни структури и алгоритми
    Администрација на Linux системи
    Техники на визуелно програмирање

III година
V семестар
1. Вовед во софтверско инженерство
2. Мрежни протоколи
Два изборни предмети
3/4. Веб апликативен софтвер
    Мрежни оперативни системи
    Случајни процеси и теорија на 
    информации

VI семестар
1. Безбедност на информациони системи
2. Мултимедија
Два изборни предмети
3/4. Операциони истражувања
    Проектирање на компјутерски мрежи
    Алгоритми и автомати

IV година
VII семестар
1. Напредни бази на податоци
2. Дистрибуирани
    компјутерски системи
3. Проектирање на
    информациски системи
Еден изборен предмет
4. Безжични мрежи
    Квалитет и тестирање на софтвер

VIII семестар
1. Проектен менаџмент
2. Препознавање на облици
3. Проектирање на 
    информациски систем
Еден изборен предмет
3. Податочни комуникации
    Анимации, виртуелна реалност
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По звршување на четврта година  и одбрана на дипломска  работа, студентот 
се стекнува со диплома ДИПЛОМИРАН ИНФОРМАТИЧАР во областа 
на Компјутерски мрежи и комуникаци  или  во областа на Софтверско 
инжињерство, програмирање, и мултимедија, со вкупно  240  ЕКТС.

По завршување на петта година и одбрана на магистерскиот труд, студентот 
се стекнува со диплома МАГИСТЕР ПО ИНФОРМАТИКА во областа на  
Електронскиот криминал

V година 
IX семестар
1. Криминалистичка методика
2. Методика на истражување 
    на електронски криминал
    Два изборни предмети
3/4. Криптографски системи 
    и алгоритми
    Дигитален доказ
    Методика на истражување
    на електронски криминал

1. Напредна 
компјутерска графика
(Advanced Computer 
Graphics)
2. Мултимедијални 
системи (Multimedia 
Systems)
3. Напредни бази на 
податоци (Advanced 
Data Bases)
4. Компјутерско гледање 
(Computer Vision)
5. Вградени системи и 
процесирање во реално 
време (Real-time Com-
puting and Embedded 
Systems)
6. Машинско учење 
(Machine Learning)
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Зимски семестар Летен семестар

III година Семинарски труд, 
презентација на дел на 
проект, 
Разработка на докторски 
труд, Консултации
Работна верзија на 
докторски труд

Оформување на докторски 
труд, Рецензија

Јавна одбрана на докторска 
дисертација

II година Изборен предмет 
Изборен предмет 
Истражувачки проект III по 
избор на студентот
Пријава на докторски труд

Изборен предмет
Изборен предмет 
Истражувачки проект III по 
избор на студентот
Тези за докторска труд

I година Методи и модели 
на истражување 
во информатиката 
Математичка логика и 
алгебра за компјутерска 
наука 
Истражувачки проект I по 
избор на студентот 
Концепт за докторски труд

Големи дистрибуирани 
системи (Large Scale  
Distributed Systems) 
Напредни компјутерски 
мрежи 
Истражувачки проект II 
по избор на студентот 
Разработка на концепт за 
докторски труд

Изборни предмети (секој може да се избере во третиот и четвртиот семестар 
од третиот циклус студии

7. Проектен менаџмент 
и обезбедување 
софтверски квалитет 
(Software Quality Assurance 
and Project Management)
8. Критични системи 
(Critical Systems)
9. Вештачка 
интелигенција (Artificial 
Intelligence)
10. Веб технологии (Web 
Technologies)
11. Компјутерски 
подржано моделирање
12. е-комерција
(Technologies for Elec-
tronic Commerce)
13. Формален дизајн на 
системи (Formal Design 
of Systems)

X семестар
1. Методологија на научно
    истражувачка работа
Еден изборен предмет
2. Проектирање на напредни
    IP мрежи 
    Паралелно програмирање
Пријава, изработка и одбрана на 
магистерски труд

14. Напредни 
компјутерски системи 
(Advanced Computing 
Systems)
15. Дистрибуирани 
компјутерски системи 
(Distributed Computing 
Systems)
16. Напредна 
криптологија 
(Advanced Cryptology)
17. Модели за 
одлучување (Decision 
Models)
18. Пребарување на 
информации (Data 
Mining)
19. Веб сервиси и 
семантички Веб (Web 
Services and Semantic Web



Ми се допаѓа комуникацијата 
на професорите со студентите, 
ни овозможуваат нови знаења 
и затоа нашиот успех се должи 
токму на нив. Нè мотивираат и 

инспирираат за работа.
(студент)

http://www.eurm.edu.mk/fakulteti/fakultet-za-
art-i-dizajn.html

Факултетот за арт и дизајн е основан во 2006 година 
како прв приватен и единствен од ваков вид во земјата, 
кој продуцира високо образовани кадри од областа на 
дизајнот на прв и втор циклус на студии. Факултетот е 
организиран како единствена организациона единица 
со три катедри и наставна програма во која преку избор-
ни предмети на студентите им се овозможува потесна 
специјализација во една од трите понудени области: Гра-
фички дизајн, Моден дизајн и Дизајн на ентериер. 

Факултетот за Арт и Дизајн сериозно се етабли-
ра во сферата на високото образование со препознат-
лив модерен концепт на настава кој освен академското 
пренесување на знаење вклучува и иновативни форми, 
како актуелни и алтернативни облици на настава. Тоа се, 
изложби, континуирани гостувања на познати личности, 
реализација на студентски проекти, работилници, модни 
ревии. Во делот на реализирањето на клиничката наста-
ва, Факултетот има соработка со експерти од својата об-
ласт сé со цел да се нагласи потребата од теорија и пракса.

Овој високо едуциран кадар на дизајнери претставува 
солидна база за етаблирање и создавање на препознатлив 
македонски бренд, во областа на дизајнот, многу потре-
бен во денешно време, кога Македонија има потреба од 
ваков креативен идентитет.

За повеќе информации посетете:

доц. Стојанка Манева Чупоска - Јана
декан



IV година
VII семестар
1. Современа уметност
2. Дизајн анализа
Два изборни предмети
3/4. Фотографија
    Графички дизајн 1
    Ентериер  дизајн 1
    Моден  дизајн 1

VIII семестар
1. Дизајн концепт
2. Мултимедија 
Еден  изборен предмет
3. Графички дизајн 2
    Ентериер дизајн 2
    Моден дизајн 2

V година
IX семестар
1. Дизајн  синтеза
2. Индустриски  дизајн
Два изборни предмети
3/4. Сценографија
    Графички дизајн 3
    Ентериер  дизајн 3
    Моден  дизајн 3

X семестар
1. Mетодологија на истражување
Еден  изборен предмет
2. Графички дизајн 4
    Ентериер дизајн 4
    Моден дизајн 4
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I година
I семестар
1. Компјутерско дизајнирање
2. Методологија на дизајнирање
Два изборни предмети
3/4. Цртање
    Основи на  графички дизајн
    Основи на проектирање  1
    Основи на моден дизајн 

II семестар
1. Техники на цртање
2. Историја на  уметност
3. Ликовно обликување во дизајнот
Еден  изборен предмет 
4. Основи на типографија
    Основи на проектирање  2
    Моделирање и кроење 

II година
III семестар
1. Моделирање  
2. Историја на дизајн
Два изборни предмети 
3/4. Сликање 
    Графичка илустрација 
    Проектирање на  ентериер 
    Модна  илустрација 

IV семестар
1. Техники на сликање
2. 3Д дизајн 
3. Визуелни комуникации 
Еден  изборен предмет
4. Дизајн на плакат
Дизајн на ентериер 
Техники на шиење

III година
V семестар
1. Индустриски дизајн  1
2. Современ дизајн
Два изборни предмети
3/4. Фотографија 
    Дизајн на книга
    Дизајн на мебел   
    Колекција 1

VI семестар
1. Мултимедија 
2. Индустриски дизајн  2
3. Дизајн  проект
Еден  изборен предмет 
4. Дизајн на печатени медиуми
    Илуминација  на ентериер 
    Колекција 2

Студиска програма
ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН
Со Решение на Одборот за акредитација, Факултетот е акредитиран од 2007 година
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Во зависност од избраните изборни предмети понудени во студиските 
програми на прв циклус студии на Факултетот за Арт и дизајн, дипломираните 
студенти ќе се профилираат во една од следните научни области:
• Графички дизајн
• Ентериер
• Моден дизајн

V година 
IX семестар
1. Современа уметност
2. Индустриски  дизајн
Два изборни предмети
3/4. Фотографија
    Графички дизајн А
    Ентериер  дизајн А
    Моден  дизајн А вт

ор
 ц
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ии
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Во зависност од избраните изборни предмети понудени во студиските 
програми на втор циклус студии на Факултетот за Арт и дизајн, студентите ќе 
се стекнат со звањето Mагистер по арт и дизајн во научната област:
• Графички дизајн
• Ентериер
• Моден дизајн

X семестар
1. Методологија на истражување
Еден  изборен предмет 
2. Графички дизајн Б
    Ентериер дизајн Б
    Моден дизајн Б

Пријава, изработка и одбрана на 
магистерски труд

I година
I семестар
1. Компјутерско дизајнирање
2. Методологија на дизајнирање
Два изборни предмети
3/4. Цртање
    Основи на  графички дизајн
    Основи на проектирање  1
    Основи на моден дизајн 

II семестар
1. Техники на цртање 
2. Историја на  уметност
3. Ликовно обликување во дизајнот
Еден  изборен предмет 
4. Основи на типографија
    Основи на проектирање  2
    Моделирање и кроење 

II година
III семестар
1. Моделирање  
2. Историја на дизајн
Два изборни предмети 
3/4. Сликање 
    Графичка илустрација 
    Проектирање на  ентериер 
    Модна  илустрација 

IV семестар
1. Техники на сликање
2. 3Д дизајн 
3. Визуелни комуникации 
Еден  изборен предмет
4. Дизајн на плакат
Дизајн на ентериер 
Техники на шиење

III година
V семестар
1. Индустриски дизајн  1
2. Современ дизајн
Два изборни предмети
3/4. Фотографија 
    Дизајн на книга
    Дизајн на мебел   
    Колекција 1

VI семестар
1. Мултимедија 
2. Индустриски дизајн  2
3. Дизајн  проект
Еден  изборен предмет 
4. Дизајн на печатени медиуми
    Илуминација  на ентериер 
    Колекција 2

IV година
VII семестар
1. Традиција и дизајн
2. Дизајн анализа
Два изборни предмети
3/4. Сценографија
    Графички дизајн 1
    Ентериер  дизајн 1
    Моден  дизајн 1

VIII семестар
1. Дизајн концепт
2. Мултимедија 
Еден  изборен предмет
3. Фотографија 1
    Графички дизајн 2
    Ентериер дизајн 2
    Моден дизајн 2
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Професорите ни 
даваат нови знаења, 

нè мотивираат и 
инспирираат за работа.

(студент)

http://www.eurm.edu.mk/fakulteti/fakultet-za-
pravni-nauki.html

Мисијата на Факултетот за правни науки, како дел од 
системот на институции кои подготвуваат кадри што 
битно влијаат врз професионалноста и квалитетот на за-
конодавството, структурата на јавната администрација, 
а посебно на правосудниот систем, е да обезбеди висок 
квалитет во образованието од областа на правото, ед-
накво на најдобрите образовни институции во Европа 
и во светот. Преку примена на највисоките стандарди, 
факултетот обезбедува изучување на суштинскиот 
концепт на правото, негово усвојување од страна на 
студентите, ја развива нивната креативност и ги под-
готвува за практична примена на прописите.

 
Факултетот ги подготвува студентите за успешно 

стартување и работа во правната професија на работни 
места во земјата, како што се: судија, обвинител, адвокат, 
нотар, извршител, медијатор во судски спорови, правен 
застапник и консултант во сите области од стопанство-
то, но и за работа во сите институции на политичкиот 
систем на Република Македонија, во дипломатски и 
конзуларни претставништва, како и во институциите 
и организациите во кои е неопходно познавање на ев-
ропското право.

За повеќе информации посетете:

проф. д-р Живко Андревски
декан



IV година
VII семестар
1. Граѓанско процесно право
2. Меѓународно трговско право
3. Меѓународно јавно право
Еден изборен предмет
4. Управно процесно право
    Стечај и стечајна постапка
    Дипломатско и конзуларно право

VIII семестар
1. Казнено право
     – применета програма
2. Пенологија
3. Објавен рецензиран труд на 
    меѓународна конференција или 
    изработен специјалистички труд 
Еден изборен предмет  
4. Запишување права на недвижности 
    Економска анализа на правото
    Меѓународни организации
    и трибунали
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I година
I семестар
1. Вовед во правото
2. Социологија на правото
3. Историја на правото
Еден изборен предмет
4. Странски јазик 
    Основи на економија
    Вовед во политичките науки

II семестар
1. Казнено право
2. Уставно право 
Два изборни предмети
3/4. Граѓанско право-општ дел 
    Информатика
    Култура на говор и јавен настап
    во политиката

II година
III семестар
1. Трговско право
2. Основи на казнено процесно право
3. Административно право
Еден изборен предмет
4. Семејно и  наследно право
    Право на друштва
    Политички системи

IV семестар
1. Стварно право
2. Облигационо право
Два изборни предмети
3/4. Трудово право 
    Финансиско право
    Меѓународни односи и дипломатија

III година
V семестар
1. Основи на меѓународно јавно право
2. Меѓународно приватно право
3. Основи на управно процесно право
Еден изборен предмет
4. Малолетничко казнено право
    Деловна етика
    Надворешна политика

VI семестар
1. Основи на граѓанско процесно право
2. Меѓународно казнено право
Два изборни предмети
3/4. Правосудство и организација
    Право на ЕУ
    Глобализација

Студиска програма
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ
Со Решение на Одборот за акредитација, Факултетот е акредитиран од 2007 година
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Во зависност од избраните изборни предмети понудени во студиските програми 
на прв циклус студии на Факултетот за Правни науки, дипломираните студенти ќе 
се профилираат во една од следните научни области:
• Правосудство
• Деловно право
• Дипломатија и меѓународни односи

V година
IX семестар
1. Казнено процесно право
2. Право на индустриска сопственост
3. Меѓународно право за правата
    на човекот
Еден изборен предмет
4. Право на интелектуална сопственост
    Деловна етика
    Меѓународни политички односи

X семестар
1. Право на здруженија на граѓани
    и фондации
2. Пријава, изработка и одбрана
    на магистерскиот труд
Еден изборен предмет  
3. Корупција и нејзино сузбивање
    Право на хартии од вредност
    Мултилатерална дипломатија

V година 
IX семестар
1. Граѓанско процесно право
2. Казнено процесно право
3. Меѓународно јавно право
Еден изборен предмет 
4. Управно процесно право
    Стечај и стечајна постапка
    Дипломатско и конзуларно право вт

ор
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Во зависност од избраните изборни предмети понудени во студиските 
програми на втор циклус студии на Факултетот   за Правни науки, студентите 
ќе се стекнат со звањето Mагистер по правни науки во научната област:
• Правосудство
• Деловно право
• Меѓународно право и меѓународни односи

X семестар
1. Пенологија
2. Пријава, изработка и одбрана на 
магистерскиот труд
Еден изборен предмет
3. Запишување права на недвижности 
    Економска анализа на правото
    Меѓународни организации
    и трибунали

I година
I семестар
1. Вовед во правото
2. Социологија на правото
3. Историја на правото
Еден изборен предмет
4. Странски јазик 
    Основи на економија
    Вовед во политичките науки

II семестар
1. Казнено право
2. Уставно право 
Два изборни предмети
3/4. Граѓанско право-општ дел 
    Информатика
    Култура на говор и јавен настап
    во политиката

II година
III семестар
1. Трговско право
2. Основи на казнено процесно право
3. Административно право
Еден изборен предмет
4. Семејно и  наследно право
    Право на друштва
    Политички системи

IV семестар
1. Стварно право
2. Облигационо право
Два изборни предмети
3/4. Трудово право 
    Финансиско право
    Меѓународни односи и дипломатија

III година
V семестар
1. Основи на меѓународно јавно право
2. Меѓународно приватно право
3. Основи на управно процесно право
Еден изборен предмет
4. Малолетничко казнено право
    Деловна етика
    Надворешна политика

VI семестар
1. Основи на граѓанско процесно право
2. Меѓународно казнено право
Два изборни предмети
3/4. Правосудство и организација
    Право на ЕУ
    Глобализација

IV година
VII семестар
1. Граѓанско процесно право
2. Меѓународно трговско право
3. Меѓународно јавно право
Еден изборен предмет
4. Управно процесно право
    Стечај и стечајна постапка
    Дипломатско и конзуларно право

VIII семестар
1. Казнено право
     – применета програма
2. Пенологија
3. Објавен рецензиран труд на 
    меѓународна конференција или 
    изработен специјалистички труд 
Еден изборен предмет  
4. Запишување права на недвижности 
    Економска анализа на правото
    Меѓународни организации
    и трибунали
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Ми се допаѓа 
брзината на 

прегледување 
и оценување, 

слободноста и 
достапноста на 

професорите.
(студент)

http://www.eurm.edu.mk/fakulteti/fakultet-za-
detektivi-i-kriminalistika.html

Студиските програми на Факултетот за детекти-
ви и криминалистика нудат широк спектар наставни 
предмети од областа на криминологијата, казненото 
право, криминалистиката, безбедносните науки, де-
тективската област и други. Кај младите постои голе-
мо интересирање за студирање во овие области. Тоа се 
должи, пред се, на предизвикот да се навлезе во една 
сфера која бара примена на разнородни науки и науч-
ни дисциплини и висок степен на совладани вештини, 
во борбата против криминалот и во безбедноста.

Работата на идните криминалисти, експерти за без-
бедноста во државните институции и приватните ком-
пании, приватните истражители и аналитичари и реди-
ца други професии, ќе биде сложена и напорна, а сепак 
многу интересна. Динамиката и непридвидливоста ба-
раат способност за добра проценка и соодветна реакција, 
а современиот општествен развој, глобализацијата и 
развојот на технологиите придонесуваат во овие сфери 
на работа постојано да се користат нови методи. Поради 
тоа, покрај напорната работа, за да се биде успешен, тре-
ба постојано и континуирано да се учи.

Студиската програма на Факултетот за детективи и 
криминалистика и интегрираните студиски програми 
на Универзитетот ќе ви овозможи одлична подготовка.

За повеќе информации посетете:

вонр. проф. д-р Стојан Славески
декан



IV година
VII семестар
1. Ризици и закани по безбедноста 
2. Меѓународни организации
    и безбедноста
Два изборни предмети
3/4. Конфликтите, мирот
    и безбедноста
    Тактика и техника на извршување 
    на детективска дејност и 
    обезбедување на лица и имот
    Современи криминалистички 
    теории

VIII семестар
1. Компаративна криминологија
2. Организираниот криминал
    и тероризмот
Еден изборен предмет
3. Безбедносен менаџмент
    Форензичка криминалистика
Одбранет специјалистички труд  или
 објавен рецензиран труд

V година
IX семестар
1. Глобализацијата и безбедноста 
2. Контрола и надзор над  
    безбедносниот сектор
Два изборни предмети
3/4. Разузнавачка и безбедносна
    активност
    Полициско  работење во заедниците
    Правда и вантрешни работи на ЕУ

X семестар
1. Национална безбедносна 
    концепција и стратегија 
Еден изборен предмет
2. Заедничка надворешна и
    безбедносна политика на
    Европската унија
    Форензичка психологија
Одбранет магистарски труд
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I година
I семестар
1. Вовед во право
2. Основи на економија
3. Специјално физичко образование 1
Еден изборен предмет 
4. Деловен странски јазик
    Информациони технологии

II семестар
1. Основи на криминалистика
2. Казнено право 
Два изборни предмети
3/4. Криминалистичка психологија
    со психопатологија
    Специјално физичко образование 2 
    Заштита на тајните информации

II година
III семестар
1. Политички систем
2. Казнено процесно право
3. Боречки спортови 1
Еден изборен предмет
4. Криминалистичка тактика
    Детективски менаџмент

IV семестар
1. Основи на безбедносните системи
2. Криминологија
Два изборни предмети
3/4. Криминалистичка техника
    Детективска тактика
    Боречки спортови 2

III година
V семестар
1. Безбедносниот систем на РМ
2. Национална одбранбена
    политика и стратегија
Два изборни предмети
3/4. Судска медицина
    Детективско право
    Пенологија

VI семестар
1. Компаративни безбедносни системи
2. Разрешување на конфликти
Два  изборни предмети
3/4. Криминалистичка методика
    Приватна безбедност
    Обука во стрелање со лично оружје

Студиска програма
ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА
Со Решение на Одборот за акредитација, Факултетот е акредитиран од  2008 година
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Во зависност од избраните изборни предмети понудени во студиските 
програми на прв циклус студии на Факултетот за Детективи и криминалистика, 
дипломираните студенти ќе се профилираат во една од следните научни области:
• Криминалистика
• Приватна безбедност

Во зависност од избраните изборни предмети понудени во студиските програми 
на втор циклус студии на Факултетот   за Детективи и криминалистика, студентите 
ќе се стекнат со звањето Специјалист, Mагистер за безбедност во научната област:
• Криминалистика 
• Национална безбедност

I година
I семестар
1. Вовед во право
2. Основи на економија
3. Специјално физичко образование 1
Еден изборен предмет 
4. Деловен странски јазик
    Информациони технологии

II семестар
1. Основи на криминалистика
2. Казнено право 
Два изборни предмети
3/4. Криминалистичка психологија
    со психопатологија
    Специјално физичко образование 2 
    Заштита на тајните информации

II година
III семестар
1. Политички систем
2. Казнено процесно право
3. Боречки спортови 1
Еден изборен предмет
4. Криминалистичка тактика
    Детективски менаџмент

IV семестар
1. Основи на безбедносните системи
2. Криминологија
Два изборни предмети
3/4. Криминалистичка техника
    Детективска тактика
    Боречки спортови 2

III година
V семестар
1. Безбедносниот систем на РМ
2. Национална одбранбена
    политика и стратегија
Два изборни предмети
3/4. Судска медицина
    Детективско право
    Пенологија

VI семестар
1. Компаративни безбедносни системи
2. Разрешување на конфликти
Два  изборни предмети
3/4. Криминалистичка методика
    Приватна безбедност
    Обука во стрелање со лично оружје

IV година
VII семестар
1. Ризици и закани по безбедноста 
2. Меѓународни организации
    и безбедноста
Два изборни предмети
3/4. Конфликтите, мирот
    и безбедноста
    Тактика и техника на извршување 
    на детективска дејност и 
    обезбедување на лица и имот
    Современи криминалистички 
    теории

VIII семестар
1. Компаративна криминологија
2. Организираниот криминал
    и тероризмот
3. Одбранет дипломски труд
Еден изборен предмет
4/5. Безбедносен менаџмент
        Форензичка криминалистика
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V година
IX семестар
1. Ризици и закани по безбедноста 
2. Меѓународни организации и  
    безбедноста
Два изборни предмети од преложените 
три
3/4/5. Глобализацијата и безбедноста
    Правда и внатрешни работи на ЕУ       
    Современи криминалистички  
    теории

X семестар
1. Национална безбедносна 
    концепција и стратегија 
Еден изборен предмет од предложените 
два
2. Заедничка надворешна и
    безбедносна политика на
    Европската унија
    Форензичка психологија
Одбрана на магистарски труд



Повторно би го 
избрал Факултетот 

за политички 
науки! Интересната 

програма и 
наставниот кадар ме 

воведоа во областа 
на политикологијата, 
но и социолошките, 

комуникациските, 
правните науки.

(студент)

http://www.eurm.edu.mk/fakulteti/fakultet-za-
politichki-nauki.html

Факултетот за политички науки е конципи-
ран според најсовремените трендови во областа на 
политикологијата и сродните општествени науки, со 
цел да го следи незапирливиот подем на политиката и 
политичкото во модерната цивилизација која се стреми 
кон високи нивоа на демократско живеење. Мисијата 
на Факултетот за политички науки е да создаде сту-
дии кои ќе овозможуваат сеопфатно и продлабочено 
знаење од областа на политичките науки, способности 
да се проучува и анализира политичкиот феномен и 
врз неговите тајни да внесе научна светлина.

Истражувачи, аналитичари, креатори на односи со 
јавноста, односно политичари, дипломати, медиумски 
експерти – тоа се професиите на дипломираните сту-
денти на Факултетот за политички науки. 

Факултетот овозможува проширени знаења првен-
ствено од политикологијата, но и од други области на 
општествените науки како што се комуникациските, 
економските, правните и социолошките.

Во рамките на Факултетот за политички науки се из-
учуваат насоките: применета политика, меѓународни 
односи и дипломатија и комуникации и медиуми.

За повеќе информации, посетете:

доц. д-р Слободан Шајноски
декан



НАСОКА: ПРИМЕНЕТА 
ПОЛИТИКА
IV година
VII семестар
1. Анализа на политичките процеси 
2 .Политички систем на РМ 
Два изборни предмета од:
3/4. Мировни проекти и договори 
        Човекови права и демократија 
        Политички маркетинг во    
        меѓународни односи 
VIII семестар
1 Применета политика 
2 Меѓународни односи и дипломатија 
Два изборни предмета од:
3/4. Меѓународно јавно право 
        Политички менаџмент 
        Меѓународно јавно мислење
V година
IX семестар
1. Казнено процесно право
2. Право на индустриска сопственост
3. Меѓународно право за правата
    на човекот
Еден изборен предмет од:
4. Право на интелектуална 
сопственост
    Деловна етика
    Меѓународни политички односи
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I година
I семестар
1. Вовед во политички науки  
2. Историја на цивилизација  
3. Основи на економија  
Еден изборен предмет од:
- Вовед во право  
- Принципи на маркетинг
- Англиски јазик 1
II семестар
1. Политика и медиуми 
2. Политички партии и интересни 
групи
3. Применета политика
Еден изборен предмет од:
4. Англиски јазик 2 
    Информациски технологии
II година
III семестар
1. Политички системи
2. Јавно мислење и масовни 
комуникации  
3. Култура на говор и јавен настап  
Еден изборен предмет од:
4. Етика во политиката  
    Политичка социологија

IV семестар
1. Современа политичка историја  
2. Современи политички теории  
3. Политичка култура и комуникација  
Еден изборен предмет од:
4. Односи со јавноста 
    Манаџмент со човекови ресурси
III година
V семестар
1. Политички маркетинг
2. Меѓународни односи и дипломатија
3. Реторика во политика
Еден изборен предмет од:
4. Глобализација
    Политичка филозофија
VI семестар
1. ЕУ- историја, институција и односи 
2. Методологија на политичките
    истражувања
3. Избори и изборни системи 
Еден изборен предмет од:
4. Локална самоуправа 
    Политичка митологија

Студиска програма
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ
Со Решение на Одборот за акредитација, Факултетот е акредитиран од 2007 година
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По завршувањето на прв циклус студии и одбраната на дипломскиот труд на 
Факултетот за Политички науки, студентот се стекнува со диплома дипломиран 
политиколог.

X семестар
1. Право на здруженија на граѓани
    и фондации
2. Пријава, изработка и одбрана
    на магистерскиот труд
Еден изборен предмет од:  
3. Корупција и нејзино сузбивање
    Право на хартии од вредност
    Мултилатерална дипломатија

НАСОКА: МЕЃУНАРОДНИ 
ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА
IV година
VII семестар
1. Меѓународни односи и 
организации 
2. Дипломатија и дипломатска    
    историја 
Два изборни предмета од:
3/4. Глобализација 
Надворешна и безбедносна политика 
на ЕУ 
Методологија на политиколошките 
истражувања 
VIII семестар
1. Меѓународни економски односи 
2. ЕУ- историја, институции и односи 

НАСОКА: ПРИМЕНЕТА 
ПОЛИТИКА
V година
IX семестар
1. Наука за политика
2. Политички систем
3. Политичка комуникација
X семестар
1. Истражување на политичките   
    појави
2. Стилистика, реторика и јавен настап
3 Пријавување, одобрување и одбрана  
   на магистерски труд
Два изборни предмета од:
4/5. Меѓународни односи и  
        дипломатија
        Политички маркетинг
        Современи политички теории

НАСОКА: МЕЃУНАРОДНИ 
ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА
V година
IX семестар
1. Меѓународни односи и 
организации
2 .Дипломатија и дипломатска 
историја
3. Глобализација
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По завршувањето на вториот циклус студии и одбраната на магистерскиот труд 
на Факултетот за Политички науки, студентот се стекнува со диплома магистер 
по политички науки во соодветните насоки. 

X семестар
1. ЕУ- историја, институции и односи
2. Политички маркетинг во   
    меѓународните односи 
3. Пријавување, одобрување и одбрана  
    на магистерски труд
Два изборни предмета од:
4/5. Меѓународно комуницирање   
        Надворешна политика
        Меѓународни економски односи

НАСОКА: КОМУНИКАЦИИ И 
МЕДИУМИ 
 V година 
IX семестар
1. Методологија 
2. Комуникациски теории и модели 
3. Политика и комуникација 
X сместар
1 Компаративни информациско-
комуникациски системи
2 Односи со јавноста 
3 Пријавување, одобрување и одбрана 
на магистерски труд
Два изборни предмета
4/5. Анализа на печатени и 
електронски медиуми
Деловно комуницирање 
Стилистика и реторикa

Два изборни предмета од:
3/4. Политички маркетинг во     
меѓународните односи
Политички системи 
Мировни проекти и договори 
V година
IX семестар
1. Меѓународно комуницирање 
2. Надворешна политика 
3. Избор, пријава и усвоена тема за 
магистерски труд 
Два изборни предмета од:
4/5. Меѓународно јавно мислење 
Меѓународно право 
Политички систем на ЕУ 
X семестар
1. Анализа на меѓународни односи 
2. Изработка и позитивна рецензија   
    на магистерски труд 
3. Одбрана на магистерски труд
    Меѓународни организации
    и трибунали

НАСОКА: КОМУНИКАЦИИ И 
МЕДИУМИ
IV година
VII семестар
1. Истражување на односите со 
јавноста 
2. Анализа на медиумски производ 

Два изборни предмета од:
3/4. Стилистика и јавен настап 
Проектен менаџмент 
Применета политика 
VIII семестар
1. Маркетинг стратегија 
2 .Деловно комуницирање и 
преговарање 
Два изборни предмета од:
3/4. Компаративни информациско-
комуникациски системи
Нови медиуми 
Човекови права и демократија 
V година
IX семестар
1. Односи со јавноста во профитен 
сектор 
2 .Телевизија – теорија и анализа 
3. Избор, пријава и усвоена тема за 
магистерски труд 
Два изборни предмета од:
4/5. Печатени медиуми – теорија и 
анализа 
Интеркултурна комуникација 
Глобализација 
X семестар
1. Односи со јавноста во непрофитен 
сектор 
2. Изработка и позитивна рецензија 
на магистерски труд 
3. Одбрана на магистерски труд

вт
ор

 ц
ик

лу
с

ст
уд

ии
 3

+2



Лабораториите се 
професионално и целосно 

опремени, професорите 
безрезервно ни го пренесуваат 

знаењето и искуството.
(студент)

http://www.eurm.edu.mk/fakulteti/fakultet-za-
stomatologija.html

Факултетот за стоматологија е насочен да ги оспособу-
ва студентите, идните доктори стоматолози, за ефикас-
но и на високо стручно ниво да ги применуваат своите 
знаења од областа на превентивата, куративата и рестав-
ративно-реконструктивната стоматолошка дејност.

За таа цел студиската програма на Факултетот за 
стоматологија опфаќа наставни предмети збогатени 
со современ, актуелен идентитет, со дозиран обем на 
научен опфат. Таа е растоварена од баластот на дис-
циплини кои што досега се изучуваа и ги оптоваруваа 
стоматолошките студии, а кои немаат видлив придонес 
во профилирање на овој кадар. Програмата ги опфаќа 
наставните предмети кои се предаваат и изучуваат на 
сродните факултети во земјите членки на Европската 
унија и другите развиени земји.

Вака концепираната теоретска и практична наставна 
програма овозможува квалитетно и ефикасно студирање 
што се ефектуира во профилирање на високо стручен 
стоматолошки кадар. Целта на стоматологијата е да го 
зачува здравјето и функцијата на жвакалниот систем, 
како и интегритетот на усно-лицевата регија, со што се 
учествува во одржувањето на општото здравје и психо-
физичката кондиција на човекот.

За повеќе информации посетете:

проф. д-р Славјанка Оџаклиевска
декан



I година
I семестар
1. Анатомија 1
2. Општа и орална биохемија
3. Историски развој на  
    стоматологијата со ергономија
Два изборни предмети
4/5. Англиски Јазик
    Медицинска етика и психологија
    Хемија

II семестар
1. Општа и орална хистологија
    со ембриологија
2. Физиологија 1
3. Анатомија 2
4. Микробиологија со имунологија
Два изборни предмети 
5/6. *Анатомија на вилици
    и морфологија на заби
    Информациони технологии
    Биологија

II година
III семестар
1. Општа патологија
2. Физиологија 2
3. Претклиничка мобилна протетика 1
4. Претклиничка реставративна 
    одонтологија 1
Три изборни предмети 
5/6/7. *Заботехнички материјали
    Медицинска статистика
    Физико воспитување

IV семестар
1. Претклиничка мобилна протетика 2
2. Патофизиологија
3. Претклиничка реставративна 
    одонтологија 2
Три изборни предмети
4/5/6. *Рентенологија
    *Гнатологија
    Медицинска екологија и јавно здравство
    Менаџмент во стоматологијата

Студиска програма 
ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА
Со Решение на Одборот за акредитација, Факултетот е акредитиран од 2011 година
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III година
V семестар
1. Интерна медицина
2. Клиничка реставративна 
    одонтологија 1
3. Претклиничка фиксна протетика 1
Три изборни предмети
4/5/6. Дерматовенерологија
    Психијатрија
    Неврологија
    Епидемиологија на 
    заразни болести

VI семестар
1. Клиничка реставративна 
одонтологија 2
2. Претклиничка ендодонција 1
3. Превентивна стоматологија
4.Претклиничка фиксна протетика 2
Три изборни предмети 
5/6/7.*Хирургија
    Оториноларингологија
    Офталмологија
    Дентофацијална естетика

IV година
VII семестар
1. Клиничка мобилна протетика 1
2. Претклиничка ендодонција 2
3. Претклиничка ортодонција
Три изборни предмети
4/5/6.*Детска стоматологија 1
    *Орална и максилофацијална
    хирургија 1
    Педијатрија
    Физиологија на бременост

VIII семестар
1. Орална и максилофацијална 
    хирургија 2
2. Клиничка мобилна протетика 2
3. Детска стоматологија 2
4. Орална патологија и медицина
5. Клиничка ортодонција 1
Еден изборен предмет
6. *Клиничка ендодонција 1
    Маркетинг во здравство
    Професионални заболувања

V година
IX семестар
1. Клиничка ендодонција 2
2. Клиничка ортодонција 2
3. Пародонтологија 1
Два изборни предмети
4/5. *Орална и максилофацијална   
    хирургија 3
    *Клиничка фиксна протетика 1
    Имплантологија
    Реставрација на ендодонтски 
    лечени заби
X семестар
1. Орална и максилофацијална
    хирургија 4
2. Пародонтологија 2
3. Клиничка фиксна протетика 2
4. Форензична медицина
Два изборни предмети од следната
 листа
5/6. Естетика во стоматологија
    Ургентни состојби
    во стоматологија

* Предметот е условен од задолжителен 
предмет во следниот семестар



Европскиот Универзитет - Република Македонија има и 
дисперзирани студии во најпознатиот туристички град 
Охрид. 

ЕВРОПСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ
ВО ОХРИД

Охрид



За уживањето и забавата во текот на студирањето се грижи 
студентската организација. Оваа организација овозможува 
и реализира спортско – рекреативни активности, заеднич-
ки дружења и забави, манифестации од културно – умет-
нички карактер се со цел да ги разубават студентските де-
нови кои ќе останат долго во сеќавањата.    

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ :)))

Одлично место за дружење, 
учење и забава.
(студент)

Студентите учествуваат во управувањето на Универзитетот согласно 
со Законот за високо образование, членот 156.

Преку Студентскиот парламент, студентите на Европскиот 
Универзитет Република Македонија, можат да ги остварат своите 
заеднички интереси, заштита на студентските права, развивање и 
задоволување на културните потреби на студентите, спортски и ре-
креативни активности, научно-техолошко творештво. Студентската 
организација остварува и развива соработка на сите полиња со сту-
денти и студентски организации од РМ и странство и ги разгледува 
и оценува актуелните прашања кои се од интерес и значење за сту-
дентите.

Во рамките на организацијата функционираат и следниве 
сектори:
• Студентски весник КОД.
• Сектор за спорт.
• Сектор за меѓународна соработка,
• Сектор за забава,
• Дебатен клуб

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ



Право на запишување на факултетите на Европскиот универзитет 
- Република Македонија, имаат кандидати со завршено средно че-
тиригодишно образование, во средни училишта верифицирани со 
акт од Министерството за образование и наука, како и кандидати, 
кои од надлежното министерство имаат нострифицирано странска 
диплома во ранг на четиригодишно образование. Запишувањето се 
врши по пат на конкурс.

ДОКУМЕНТИ

Потребни документи за конкурирање се:
• Сведителства од четирите години средно образование 

(оригинал);
• Диплома за завршено средно образование;
• Извод од матична книга на родените;
• Уверение за државјанство;
• Четири фотографии.

Студиите на Европскиот универзитет се со самостојно финансирање. 
Плаќањето на годишната школарина и другите меѓусебни обврски 
и права на студентот и Универзитетот се уредуваат со Договор за 
студирање, кој се склучува по објавување на конечната ранг листа 
на примени студенти.

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

Академската година на факултетите на Европскиот универзитет 
Република Македонија започнува на 15 - ти септември, со свечена 
манифестација: „Традиционален прв академски час” каде студен-
тите се запознаваат со најважните информации во врска со академ-
ската година, се доделува стипендијата „Борис Трајковски” и пофал-
ници за најдобрите студенти од претходната година кои оствариле 
просек на оценки 10,00.

ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТРИ

Секоја академска година се состои од два семестра и тоа – зимскиот 
семестар што студентот го запишува од 15 до 30-ти септември, а лет-
ниот - од 15 до 20 февруари.

Меѓу зимскиот и летниот семестар студентите имаат распуст во 
траење од 16 јануари до 15 февруари.

ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Предметите се едносеместрални (предмети во зимски семестар и 
предмети во летниот семестар).

Наставата се одвива согласно Европскиот кредит-трансфер си-
стем. Проверката на знаењето се одвива по пат на континуирано 
оценување, преку колоквиуми во колоквиумските недели распоре-
дени возимскиот и во летниот семестар. (колоквиумите се полагаат 
по реализирана настава од четири недели).

По трите успешно завршени колоквиуми кандидатот добива зав-
ршна оцена за предметот која во себе ги содржи следниве елементи:
• поени од трите колоквиуми,
• редовност на следење на наставата,
• интерактивност во наставн
• есеј, стручен труд и сл.

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ



ПРИЈАВУВАЊЕ КОЛОКВИУМИ И ИСПИТИ
 
Пријавувањето на колоквиумите се врши две недели пред да се од-
ржуваат колоквиумските недели, со пријава и уплатница од 5 евра 
(денарска противвредност).

Кандидатите имаат можност предметите да ги полагаат и преку 
испити. Пријавувањето на испити се врши од 1 до 5 во месецот. За 
пријавување испит, студентот носи пријава и уплатница со уплате-
ни средства во висина од 10 евра во денарска противвредност. По 
10-ти во месецот кандидатот не може да пријави испити за полагање.

Пријавувањето на испитите и колоквиумите се врши преку 
компјутерска програма или преку интернет, но со задолжитело 
доставување пријава за полагање. Секој студент си има своја иденти-
фикациона шифра.

Завршното оценување се врши во февруари, јуни и септември. 
Наставно – научниот совет со посебна одлука може да одреди и дру-
ги испитни сесии.

За ненавремено исполнување на испитните обврски, следуваат 
дополнителни финансиски надоместоци.

Условната сесија е септемвриска испитна сесија, до кога студен-
тите треба да ги положат сите испити од претходната година. До-
колку заклучно со септемвриската испитна сесија студентите не ги 
положи сите испити, плаќа парична казна во висина од 10 отсто од 
износот на школарината за 1, а 20% за два неположени испити и во 
висина од 30 отсто за три (3) и повеќе неположени испити.

За студентите кои избрале предметите да ги полагаат преку ис-
пити, а не преку колквиуми, полагањето на испитите почнува по 
ислушувањето на предметите и завршувањето на семестарите во 
февруарска и јунската испитна сесија. Во овие сесии се добиваат и 
завршни оценки за студентите кои успешно ги положиле трите ко-
локвиуми.

ЕДУКАТИВНО-РАБОТНИ СЕМИНАРИ

Во текот на една академска година студентите посетуваат два за-
должително едукативно-работни  семинари (во првиот и во вториот 
семестар) надвор од матичниот град или држава во траење од се-
дум (7) календарски дена. Целокупните трошоци за семинарите ги 
сноси секој студент поединечно. Доколку студентот не е во можност 
да ги посетува семинарите, тогаш задолжително мора да изработи 
проектна за да  дефиниран термин (два пати во текот на една ака-
демска година). Проектната задача се брани пред комисија и е услов 
за полагање испити во следните испитни сесии. Пријавувањето про-
ектна задача чини 50 евра во денарска противвредност.

За повеќе информации посетете:

www.eurm.edu.mk




