
Врз основа на член 57 ст.1 т.2 и член 108 од Законот за високо образование („Службен
весник  на  Република  Македонија“  бр.  бр.35/2008;  103/2008;  26/2009;  83/2009;   99/2009;
115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014;  130/2014; 10/2015;
20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015 и 30/2016), и Статутот на ЕУ-РМ, Ректорската управа на
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Скопје, распишува:

    К О Н К У Р С   
за запишување студенти на II циклус студии

Во академската 2016/2017 година на  Европски Универзитет - Република Македонија  на
втор  циклус  студии ќе  се  запишат  вкупно  250  студенти на  следните  факултети,  односно
студиски програми и тоа:

I. На ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ на следните насоки:

Модул 3+2 (двегодишни магистерски студии):

1. ФИНАНСИСКО - БАНКАРСКИ И ДАНОЧЕН МЕНАЏМЕНТ
2. МАРКЕТИНГ  МЕНАЏМЕНТ

Модул 4+1 (едногодишни магистерски студии) :

1. ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ
2. МЕНАЏМЕНТ 

               3. МАРКЕТИНГ 
4. ЗДРАВСТВЕН И ФАРМАЦЕВТСКИ МЕНАЏМЕНТ

II. На ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ

1. ДИПЛОМСКИ ПРАВНИ СТУДИИ (едногодишни студии) на следните 
насоки: 
- МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ
- ДЕЛОВНО ПРАВО
- ПРАВОСУДСТВО

2. ПРАВНИ СТУДИИ (двегодишни студии) на следните насоки: 
- MEЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ
- ДЕЛОВНО ПРАВО
- ПРАВОСУДСТВО

3. АКАДЕМСКИ СТУДИИ (двегодишни студии) на следните насоки:

- MEЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ
- ДЕЛОВНО ПРАВО
- ПРАВОСУДСТВО



4. АКАДЕМСКИ СТУДИИ (едногодишни студии 4+1) на следните насоки :

 MEЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ
 ДЕЛОВНО ПРАВО
 ПРАВОСУДСТВО

III. На ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИКА на следните насоки:

            Модул 3+2 (двегодишни магистерски студии):

1. КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ
2. СОФТВЕРСКО ИНЖИНЕРСТВО, ПРОГРАМИРАЊЕ И   МУЛТИМЕДИЈА
3.ЕЛЕКТРОНСКИ КРИМИНАЛ

            Модул 4+1 (едногодишни магистерски студии):

1. КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ
2. СОФТВЕРСКО ИНЖИНЕРСТВО, ПРОГРАМИРАЊЕ И   МУЛТИМЕДИЈА
3.ЕЛЕКТРОНСКИ КРИМИНАЛ

IV. На ФАКУЛТЕТОТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН на следните насоки:

Модул 3+2 (двегодишни магистерски студии):

1. ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР
2. МОДЕН ДИЗАЈН
3. ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Модул 4+1 (едногодишни магистерски студии):

1. ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР
2. МОДЕН ДИЗАЈН
3. ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

V. На ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА на  следните 
насоки: 

Модул 3+1 (едногодишни специјалистички студии)

1. НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
2. КРИМИНАЛИСТИКА

                                    Модул 3+1+1 (двегодишни магистерски студии)

1. НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
2. КРИМИНАЛИСТИКА

Модул 4+1 (едногодишни магистерски студии)

1. НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
2. КРИМИНАЛИСТИКА 

Наставата за студиските програми од втор циклус студии на факултетот за економски науки, факултетот за правни
науки, факултетот за детективи и криминалистика и факултетот за информатика ќе се изведува и ќе се полага на
македонски јазик и на англиски јазик (чл.103 ст.5 од ЗВО), согласно изборот на студентот.



 Право  на  запишување имаат  сите  кандидати  (македонски  и  странски  државјани)  кои
завршиле соодветни студиски програми од прв циклус студии.

 На студиски програми од втор циклус на универзитетски студии може да се запише лице
кое завршило соодветни студиски програми од прв циклус. Универзитетот и неговите
единици утврдуваaт кои студии се соодветни за упис на одделни студиски програми од
втор циклус, како и условите за упис на кандидатите кои имаат завршено други студиски
програми.

 Студиите траат во утврдени периоди зависно од насоката на студии и тоа:
- модул 3+2 во траење од 2 (две) академски години (4 семестри) 
- модул 4+1 во траење од 1 (една) академска година (2 семестри)
-модулот 3+1+1 и тоа: модул 3+1 односно специјалистички студии во траење од 1 година (2
семестри) и модул 3+1+1 односно магистерски студии во траење од  2  академски години (4
семестри) 
- дипломски правни студии, во траење од 1 (една) академска година (2 семестри)
- правни студии, во траење од 2 (две) академски години (4 семестри) 
- академски студии, во траење од 2 (две) академски години (4 семестри) 

 По  завршувањето  на  вториот  циклус  едногодишни  дипломски  правни  студии  на
Факултетот за правни науки, кандидатите се стекнуваат со 60 ЕКТС и звање Дипломиран
правник. 

 По завршувањето на  втор циклус двегодишни  правни студии на Факултетот за правни
науки, кандидатите се стекнуваат со 120 ЕКТС и звање Магистер по право. 

 По завршувањето на втор циклус двегодишни академски студии на Факултетот за правни
науки, кандидатите се стекнуваат со 90 ЕКТС и звање Магистер по правни науки. 

 По завршување на едногодишните специјалистички студии на Факултетот за детективи и
криминалистика, кандидатите се стекнуваат со назив Специјалист од соодветната научна
област. 

 По  завршувањето  на  вториот  циклус  на  студии,  (со  исклучок  на   спецификите
предвидени за Факултетот за правни науки согласно ЗВО) кандидатите се стекнуваат со
научен назив Магистер од соодветната научна област. 

 Кандидатите  за  запишување  на  втор  циклус  студии,  заедно  со  пријавата,  треба  да
достават:

1. Диплома за завршени додипломски студии (прв циклус);
2. Уверение за завршени студии;
3. Извод од матичната книга на родени;
4. Уверение за државјанство;
5. Потврда  за  познавање  на  англиски  јазик  (*за  студентите  кои  избрале  да

студираат и полагаат на англиски јазик);
6.  2  фотографии;

 Странските државјани можат да се запишуваат на сите студиски програми од втор
циклус  согласно  условите  пропишани  со  ЗВО,  на  факултетите  наведени  во  овој
Конкурс, и тоа во рамките на вкупниот број студенти на втор циклус студии на ниво
на ЕУРМ.
Школарината за странските студенти се утврдува со Одлука на управата на ЕУРМ, а

начинот и динамиката на плаќање се регулираат со Договорот за студирање.
При пријавувањето кандидатите треба да ги исполнат потребните услови, како и да достават

соодветни документи, и тоа:
 Целосно платен депозит;
 4 фотографии со стандардни димензии за Пасош;
 Решение за нострификација на дипломата за  завршено високо образование (прв циклус

студии) од Министерството за образование и наука на РМ,



 Оригинална  диплома  за  завршено  високо образование –  додипломски  студии  од  прв
циклус; (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  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  и  психофизичката  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,  односно потврда за
познавање на македонски јазик за студентите кои ќе студираат на македонски јазик;

 фотокопија од Решението со кое му се дозволува привремен престој во РМ, издадено од
Министерството за внатрешни работи на РМ (*по одобрување на престојот);

 и други документи во случај на потреба и по барање на Универзитетот, во зависност од
специфичноста на конкретен случај;

Кандидатите  кои  завршиле  прв  циклус  на  студии  во  странство  потребно  е  да  достават
нострифицирана диплома за завршени додипломски студии (прв циклус).
Кандидатите  кои  завршиле  прв  циклус  студии  на  Европскиот  Универзитет  –  Република
Македонија треба да достават само Пријава по конкурсот.

***ТРАЕЊЕ НА УПИСНИТЕ РОКОВИ***

 ПРВ УПИСЕН РОК  ОД   14.04.2016-30.06.2016 ГОДИНА

 ВТОР УПИСЕН РОК  ОД  01.07.2016-31.08.2016 ГОДИНА

 ТРЕТ УПИСЕН РОК  ОД  01.09.2016-14.09.2016 ГОДИНА

Документите за запишување се поднесуваат во студентската служба на Европски Универзитет –
Република Македонија,  бул. „Климент Охридски„ бр 68 , секој работен ден и во сабота од 08:00
до 20:00 часот. 

Подетални  информации  можат  да  се  добијат  на  телефон:  02/3202020  и  на  веб-сајт
www.eurm.edu.mk

http://www.eurm.edu.mk/









