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Врз основа на член 108 и член 110 од Законот за Високото Образование (“Службен Весник” на Р.
Македонија, бр. 35/08, 103/08, 26/09. 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13 и 24/13, и 41/2014),
РЕКТОРОТ НА ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ-РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА објавува:

КОНКУРС
за трансфер на студенти на ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ-РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
во академската 2015/2016 година
Трансфер се врши на сите единици во состав на Европксиот универзитет – Република Македонија и тоа:

Факултет за економски науки
Факултет за информатика
Факултет за правни науки
Факултет за арт и дизајн
Факултет за детективи и криминалистика
Факултет за стоматологија
Стручни студии за забни техничари на Факултетот за стоматологија
Пропишани услови за трансфер на студентите на ЕУРМ:
Студенти запишани на ЕУРМ ( со постоечки статус на студент):
За интерен трансфер, на постоечките академски единици на ЕУРМ, право на аплицирање имаат сите
студенти што имаат индекс на ЕУРМ.
1.

2.
3.

Студенти кои немаат постоечки статус на студент на ЕУРМ:
Право на апликација за упис од друга високообразовна институција во РМ и од странство, имаат сите
студенти што запишале и завериле најмалку еден семестар или дипломирале на таа институција од која
вршат трансфер;
Доказ за нострификација на средно образование (за трансфер во прв циклус на студии), односно високо
образование (за трансфер на втор циклус на студии) од Министерство за образование и наука на РМ.
Студентот може да изврши трансфер во иста или слична студиска програма или насока;
Кандидатите кои ќе извршат трансфер на ЕУРМ, се запишуваат како студенти со статус на студирање самофинансирање.

Рокови за аплицирање за трансфер и упис на студентите
Трансфер на студенти на прв или на втор циклус на студии од друга висообразовна институција
на ЕУРМ, во академската 2015/2016 година, може да се врши најдоцна до 15 февруари 2016
година.

Потребна документација за трансфер на студенти од Р. Македонија:
За трансфер на прв циклус на студии на ЕУРМ
Пријава за апликација (СТУДЕНТСКИ ПРИЕМЕН ЛИСТ);
Оригинал од уверенитето за положени испити од високообразовната институција од каде преминувааат;
Оригинални сведителства од сите одделенија од средно образование и диплома за завршено средно
образование (во оригинал или фотокопија заверена на нотар);
Извод на родените и уверение за Државјанство (во оригинал или фотокопија заверена на нотар);
Исписница од матичниот факултет од каде се врши трансферот (во оригинал);
Молба за признавање испити (се подигнува од службата за студентски прашања на ЕУРМ)
4 –ри фотографии (во големина подобна за лични документи);
Фотокопија од индекс со последен заверен семестар како активен студент;
Лекарско уверение (за студентите кои аплицираат за упис на Факултетот за детективи и
криминалистика);

За трансфер на втор циклус на студии на ЕУРМ
Пријава за упис (СТУДЕНТСКИ ПРИЕМЕН ЛИСТ);
Диплома и Уверение за завршени додипломски, односно прв циклус на студии; (во оригинал или фотокопија
заверена на нотар);
Оригинални свидетелства од сите одделенија од средно образование и диплома за завршено средно
образование (во оригинал или фотокопија заверена на нотар);
Извод од матична книга на родените и уверение за Државјанство (во оригинал или фотокопија заверена на
нотар);
Исписница од матичниот факултет од каде се врши трансферот (во оригинал);
Фотокопија од индекс со последен заверен семестар како активен студент;
Молба за признавање испити (се подигнува од службата за студентски прашања на ЕУРМ)
4 –ри фотографии (стандардни димензии за пасош);
Лекарско уверение (за студентите кои аплицираат за упис на Факултетот за детективи и
криминалистика);

Потребна документација за апликација на студенти
од странска високообразовна институција:
Оригинал Уверение за положени испити издадено од високообразовната установа каде има статус
на студент и од која преминува на ЕУРМ и превод на Уверението од овластен судски преведувач
заверен на Нотар;
4 фотографии состандардни димензии за Пасош;
Фотокопија од решението со кое му се дозволува привремен престој во РМ, издадено од
Министерството за внатрешни работи на РМ;
Оригинална диплома за завршено средно образование (за трансфер на прв циклус на студии),
односно Оригинал Диплома за завршен прв циклус на студии и Уверение, (за трансфер на втор
циклус на студии); (со апостил печат на дипломата за земјите-потписнички на Хашката Конвенција, а
за останатите печат од МНР) и превод на дипломата од овластен судски преведувач заверен на
Нотар;
Оригинал свидетелства за секоја завршена година и превод на свидителствата од овластен судски
преведувач заверен на Нотар (за трансфер на прв циклус на студии);
Оригинал извод од матичната книга на родените со превод од овластен судски преведувач заверен
на Нотар;
Оригинал државјанство со превод од овластен судски преведувач заверен на Нотар;
Фотокопија од важечка патна исправа - Пасош, заверена на Нотар;

Лекарско уверение за општата психофизичка здравствена состојба на апликантот, издадено од
овластено медицинско лице преведена на македонски јазик и со уредна нотарска заверка, (HIV и
HEPATITIS C статус) не постара од 6 месеци;
Сертификат, потврда или диплома за познавање на англиски јазик за студентите кои ќе изберат
студиска програма која се спроведува на англиски јазик;
Потврда за познавање на македонски јазик;
И други документи во случај на потреба и по барање на Универзитетот, во зависност од
специфичноста на конкретен случај;

Информации за другите услови и постапката за трансфер, како и за трошоците за упис на студентите на
прв или втор циклус на студии, интересентите можат да ги обезбедат непосредно во Службата за
студентски прашања, или на тел. Броеви: 02/3202-100 и 02/3202-101,

****ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА И НОВИНА****
СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЕУРМ, СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ СЕ
ЗАПИШАТ НА ПРВ ИЛИ ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ СО ТРАНСФЕР ОД ДРУГА
ВИСОКООБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА НА ЕУРМ, ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА,
НЕМААТ ОБВРСКА ДА ГО УПЛАТАТ НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ.

