УНИВЕРЗИТЕТ “Мајка Тереза” – Скопје
12 Ударна Бригада 2а/7-ми спрат, 1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 2 3161 004 www.unt.edu.mk

Врз основа на член 110 од Законот за Високото Образование (Службен Весник на Р. Македонија, бр. 35/08 и измените), Статутот на
УМТ, Одлуката од седницата на Ректорската управа бр. 08-131/15 одржана на 06.09.2017, како и Законот за основање на Универзитет
„Мајка Тереза“ во Скопје (Службен Весник на Р. Македонија, бр. 226/15), Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје објавува:

КОНКУРС
за трансфер на студентиво на прв циклус студии на факултетите на УМТ за академската 2017/18 година
1. Трансфер во втор семестар се врши на сите факултети/насоки на УМТ:
1) Факултет за градежништво и архитектура;
2) Факултет за информатички науки;
3) Факултет за технички науки;
4) Факултет за технолошки науки и
5) Факултет за социјални науки.
2. Услови за трансфер на студентиконУМТ:
A. Студенти со статус на студент на УМТ:
1. Право на трансфер на студиина друг факултет/насока на УМТ имаат сите студенти коиимаат индекс на УМТ
според условите и критериумите одредени со Статутот на УМТ;
2. Трансферот се врши само на активните студиски програми на УМТ;
3. После реализација на ЕКТС трансферот, студентот при запишувањето на факултетот/насоката на кои се
трансферира,има обврска да се отпише од факултетот/насоката од кои се трансферира.
Б. За кандидати кои не се студенти на УМТ:
1. За трансфер од други високообразовани институции во Р. Македонија и странство на една од
постоечкитеакадемски единици на УМТ, право на апликација имаат сите студенти што запишале најмалку една
академскагодина или дипломирале на Универзитетот од кој доаѓаат.
2. Универзитетот како и факултетот/насоката од кој се врши трансферот треба да бидат акредитирани во
својата матична држава.
2. Студентот може да изврши трансфер на еден од постоечките факултети на УМТ и тоа во иста или слична
студиска програма/насока како и факултетот/насоката од која се врши трансферот. Сличноста ја определува
комисија за трансфер при УМТ.

3. Услови и рокови за конкурирање за трансфер на студенти на УМТ.
Кандидатите кои ќе извршат трансфер на УМТ, се запишуваат како студенти со статус на студирање –
самофинансирање, според актуелните тарифи за студиските програми во учебната 2017/18.
Рок за пријавување на кандидатите: 11 - 25.09.2017
Рок за донесување на конечна одлуказа прием на кандитатот: 26.09.2017
Запишување на кандидатите 27.09 – 03.10.2017
4. Потребни документи за апликација:
- Пријава за апликација за трансфер во втор семестар
- Оригинал од уверенитето за оценките/слушаните предмети и индексот од матичниот универзитет;

- За странски институции од кои се врши трансфер, доказ за акредитација на високо-образовната установа,
како и факултетот или програма од каде се врши трансферот;
- Оригинални сведителства од сите години од средно образование (или нотаризирани на нотар)
- Диплома за завршено средно образование (за странски дипломи, дополнително се доставува и решение за
нострификација на дипломата за завршено средно образование од Министерство за образование и наука на
РМ);
- Извод од матичната книга на родените
- Уверение за Државјанство;
- Потврда за уплатени трошоци за трансфер: 850 ден. на жиро-сметката на УМТ на име на административни
трошоци.
Примените кандитати (после донесување/објавување на конечната Одлука), во предвидениот рок треба да
реализираат запишување, во спротивно одлуката за трансфер нема да важи.
5. Потребни документи зазапишување:примените кандидати поднесуваат:
1. Пријаваза запишување
2. Исписница од факултетот од каде се врши трансферот;
3. Три фотографии (две 6x9 цм и една 4x5 цм)
4. потврда за уплатени;
- 800денари, на жиро-сметката на Универзитетот на име на издавање на индекс.
- 750 денари, на жиро-сметката на Универзитетот: на име: спортски, културни, информациски и информативни
дејности на студентите на Универзитетот.
- 3000 денари, на жиро-сметката на Универзитетот: на име: трошоци за трансферот.
- Уплатени средства за семестар
Сите горенаведени уплати да се реализираат на жиро-сметката на Универзитетот, на следниот начин:
-

назив на примачот - Universiteti “Nënë Tereza” - Shkup,
банка на примач – Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë,
сметка – 100000000063095,
сметка на буџетски корисник – единка корисник – 1600162677 788 15;
o Приходна шифра 723012,
o програма 45.

Секој кандидат, документацијата за апликација и упис треба да ги поднесе во просториите на УМТ, 12 Ударна
Бригада 2а/7-ми спрат, 1000 Скопје, Р. Македонија.
Конкурсот ќе биде објавен и на интернет-страницата на УМТ : http://www.unt.edu.mk
Скопје, Септември 2017

