Врз основа на член 103, а во врска со член 27 став (2) алинеја 8 од Законот за високото
образование („Службен весник на Република Македонија број 82/2018), и Законот за основање
на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје („Службен весник на Република Македонија“
број 226/2015) Ректорската управа на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје на седницата
одржана на 11.09.2018 година, донесе Одлука за распишување на:
КОНКУРС
за трансфер на студенти на прв циклус на студии на факултетите и академските единици
во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје за академската година
2018/2019

1. Трансферот на студенти на прв циклус на студии се реализира на сите
факултети/студиски програми на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, и тоа:
1.1 Факултет за градежништво и архитектура;
• Архитектура и дизајн
• Градежништво - конструктивна
• Геодезија и Геоинформатика
1.2 Факултет за информатички науки;
• Информатика
• Информатика - наставна
1.3 Факултет за технички науки;
• Машинско инженерство и менаџмент
• Мехатроника
• Сообраќајно и транспортно инженерство
• Применета економија и претприемништво
• Индустриски менаџмент
• Електроенергетски системи
• Инженерство за заштита на работната и животната средина
1.4 Факултет за технолошки науки;
• Прехранбена технологија
1.5 Факултет за социјални науки;
• Европски студии
• Социјална политика и социјална работа,
• Интеркултурна комуникација и медиуми
• Спорт и спортски науки
• Балкански и евроазиски студии
• Јавна администрација и управување со човечки ресурси
2. Услови за трансфер на студенти на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје
A. Студенти со статус на студент во Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје:
A.1. Право на трансфер внатре во академските единици на УМТ имаат сите студенти кои
имаат индекс на УМТ, согласно актуелните услови и критериуми пропишани со Правилникот
за студирање;
A.2. Трансферот на студии може да се реализира само во активните програми на матичните
факултети;

A.3. По реализација на трансферот на ЕКТС кредитите, студентот при регистрација на
трансферираната програма, е должен да ги отпише студиите од програмата од која се
трансферира, зависно од природата на студиската програма и начинот на студирање.

B. Студенти од други високо-образовни институции:
B.1. Право на трансфер од други високообразовни институции во академските единици на
УМT имаат сите студенти кои биле запишани и завршиле најмалку една академска година од
Универзитетот (или дипломирале) од кој доаѓа кандидатот и имаат акумулирано ЕКТС
кредити кои може да се трансферираат на одредена студиска програма, каде студентот
аплицира;
B.2. При апликација, кандидатот задолжително треба да достави доказ за акредитација на
високообразовната установа, односно на факултетот или програмата од која се трансферира;
B.3. Студентот може да се трансферира на истиот факултет и истата студиска програма
или на слични студиски програми на факултетите при УМТ. Сличноста на студиските
програми ја утврдува Комисијата за трансфер на факултетот.
3. Рокови за пријавување за трансфер и запишување во УМТ:
•

Кандидатите кои се трансферираат во УМТ, се запишуваат со самофинансирање на
студиите, односно согласно актуелните тарифи на студирање за студиските програми за
академската 2018/2019 година.

• Пријава на кандидати (апликација) – 17-24.09.2018
• Донесување на конечни одлуки – 25-26.09.2018
• Запишување на кандидати 27-28.09.2018
4. Потребна документација за апликација:
Пријава за апликација
Оригинално уверение на оценки и индекс од матичниот универзитет;
Доказ за акредитација на академската единица (странски државјани). При
апликација, кандидатот задолжително треба да достави доказ за акредитација на
високообразовната институција, односно факултетот или програмата од која врши
трансфер;
- Оригиналните свидетелства од средно образование и Диплома за завршено средно
образование;
- Доказ за нострификација на средно образование од страна нa Министерството за
образование и наука на Република Македонија (за странски државјани)
- Извод од матичната книга на родени и доказ за Државјанство (Уверение или
Решение);
- Доказ за уплата на трансфер: 850 денари на жиро сметка на Универзитетот: на име
административни такси.
-

Кандидатите кои се примени (по прогласувањето/ донесувањето на одлуката), во
предвидениот рок треба да извршат запишување на студиите, во спротивно, одлуката
за трансфер ќе се прогласи за невалидна.
5. При апликација кандидатите треба да достават:
1. Пријава за апликација
2. Одјава од студиите од факултетот од кој врши трансфер;
3. Слики (две слики 6 x 9 и две слики 4 x 5 cm)

4. Доказ за исплата на средства, и тоа:
– 800 денари на жиро сметка на Универзитетот: во име на издавање на Индекс;
– 750 денари на жиро сметка на Универзитетот: во име на информативните,
спортските, културните активности на студентите на Универзитетот.
– 3000 денари на жиро сметка на Универзитетот: во име на трошоци за реализација
на трансфер
– Уплата за семестар.
Сите гореспоменати уплати да се извршат на жиро сметката на Универзитетот, на
следниов начин:
➢ Назив на примачот – Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје,
➢ Банка на примач – Народна Банка на Република Македонија (НБРМ)
➢ Сметка – 100000000063095,
➢ Сметка на буџетски корисник - единка корисник - 1600162677 788 15
➢ Приходна шифра - 23012,
➢ Програма 45.
Сите кандидати нивните документи за апликација треба да ги достават во просториите на
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје на улица 12-та Ударна Бригада број 2а/ 3-ти спрат
(КАНЦЕЛАРИЈА 306), 1000 Скопје, Република Македонија.
Конкурсот ќе се објави на веб страната на Универзитетот: http://unt.edu.mk

