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Në bazë të nenit 103 paragrafi (1) pika 2, nenit 135 paragrafi (3), nenit 149 paragrafët (1) dhe
(2) dhe nenit 151 paragrafi (1) të Ligjit për Arsimin e Lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 82/2018) dhe Vendimit me numër 0202-335/1 të datës 13.03.2018 të miratuar
nga Këshilli i Rektoratit të Universitetit "Nënë Tereza" në Shkup, si dhe në bazë të Vendimit
për dhënie të pëlqimit për konkurs për regjistrimin e studimeve të ciklit të dytë në institucionet
publike të arsimit të lartë në përbërje të Universitetit "Shën Cirili dhe Metodi" në Shkup,
Universiteti "Shën Klimenti i Ohrit"- Manastir, Universiteti i Tetovës, Universiteti “Goce
Dellçev” në Shtip, Universiteti i Shkencave Informatike dhe Teknologjive "Shën Apostull
Pavle" në Ohër dhe Universiteti "Nënë Tereza" në Shkup në vitin akademik 2018/2019 të sjellur
nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me nr. 44-4493/1 në 02 maj 2018 ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë", nr.84/2018), Vendimit për plotësimin e Vendimit për dhënie të
pëlqimit për konkurs për regjistrimin e studimeve të ciklit të dytë në institucionet publike të
arsimit të lartë në përbërje të Universitetit "Shën Cirili dhe Metodi" në Shkup, Universiteti
"Shën Klimenti i Ohrit"- Manastir, Universiteti i Tetovës, Universiteti “Goce Dellçev” në
Shtip, Universiteti i Shkencave Informatike dhe Teknologjive "Shën Apostull Pavle" në Ohër
dhe Universiteti "Nënë Tereza" në Shkup në vitin akademik 2018/2019 të sjellur nga Qeveria e
Republikës së Maqedonisë me nr. 44-5168/1 në 15.05.2018g. ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 93/2018) dhe Vendimit për ndryshimin e Vendimit për dhënien e pëlqimit për
konkurs për regjistrimin e studimeve të ciklit të dytë në institucionet publike të arsimit të lartë
në përbërje të Universitetit "Shën Cirili dhe Metodi" në Shkup, Universiteti "Shën Klimenti i
Ohrit"- Manastir, Universiteti i Tetovës, Universiteti “Goce Dellçev” në Shtip, Universiteti i
Shkencave Informatike dhe Teknologjive "Shën Apostull Pavle" në Ohër dhe Universiteti
"Nënë Tereza" në Shkup në vitin akademik 2018/2019 të sjellur nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë me nr. 44-7305/1 në 24 korrik 2018 ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
nr. 142/18), Universiteti "Nënë Tereza" në Shkup shpall
KONKURS
për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve në programet studimore në
Universitetin “Nënë Tereza“ në Shkup në vitin akademik 2018/2019
I. Numri i studentëve
Në fakultetet e Universitetit “Nënë Tereza“ në Shkup në ciklin e dytë të studimeve në vitin
akademik 2018/2019 do të mund të regjistrohet numri i studentëve si në vijim:

PROGRAMET STUDIMORE

Numri i
studentëve

Kohëzgjatja
në semestra

Çmimi i
studimeve
për
semestër
(në euro)

FAKULTETET
Fakulteti i Shkencave Teknike
Inxhinieri ekonomike dhe
menaxhment
Fakulteti i Shkencave Sociale
Media dhe komunikim ndërkulturor

25

2

400

15

2

400

Sport dhe shkenca sportive

20

2

400

Punë sociale dhe politikë sociale

20

2

400

Studime evropiane dhe marrëdhënie
ndërkombëtare

20

4

400

1

Fakulteti i Shkencave të
Informatikës
Inxhinieri softuerike e aplikuar (gjuhë
shqipe, gjuhë maqedonase)
Inxhinieri softuerike e aplikuar (gjuhë
angleze)
Matematikë-informatikë për
mësimdhënie

20

4

400

15

4

400

20

2/4

400

Pagesa e studimeve në ciklin e dytë është tërësisht në ngarkesë të studentit dhe ajo është 400
euro (në kundërvlerë të denarit) dhe për mbrojtjen e temës së magjistraturës studentët paguajnë shumën
prej 400 eurosh (në kundërvlerë të denarit), dhjetë ditë para ditës së mbrojtjes.
Pagesat të cilat studentët i paguajnë për arsim dhe shërbimet administrative të Universitetit
bazohen në vendimin e pagesave të cilat i paguajnë studentët për arsim dhe shërbime administrative të
Universitetit.
Në programet studimore mund të regjistrohen kandidatë të cilët kanë të kryer studime përkatëse
ose të ngjashme të ciklit të parë në përputhje me programet dhe planet studimore paraprake dhe
kandidatë të cilët kanë të kryer studime përkatëse ose të ngjashme të ciklit të parë në përputhje me
ECTS. Për studentët e programeve studimore të ngjashme Këshilli Mësimor Shkencor i njësisë mund
të përcaktojë kushte shtesë për regjistrim – provime diferenciale, në përputhje me njohuritë e
nevojshme për atë program studimor.
II.

Kushtet për konkurrim
Të drejtë konkurrimi kanë kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e përgjithshme vijuese:
▪ të kenë të kryer ciklin e parë të studimeve në studimet përkatëse ose të ngjashme
▪ të plotësojnë kushte tjera të parashikuara me programin studimor për organizimin e ciklit të
dytë të studimeve të fakultetit përkatës.

III. Realizimi i konkursit
Procedurën për regjistrimin e kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve universitare (akademike)
e realizon Komisioni i konkursit.
Rangimin e kandidatëve e realizon komisioni i konkursit në çdo fakultet të Universitetit.
Anëtarët e Komisionit të konkursit i emëron Këshilli Mësimor Shkencor i fakultetit me vendim të
veçantë. Ranglista publikohet në tabelën e shpalljeve të Universitetit dhe të fakultetit, si dhe në
uebfaqen e Universitetit.
Kandidati i cili konsideron se procedura nuk është realizuar si duhet ka të drejtë ankese deri te
Komisioni universitar i konkursit brenda 24 orësh nga dita e publikimit të rezultateve në tabelën e
shpalljeve të Universitetit apo fakultetit. Vendimi për ankesën e paragrafit 2 të këtij neni duhet marrë
në afat prej 24 orësh nga parashtrimi i ankesës. Vendimi i komunikohet parashtruesit të ankesës
duke e paraqitur në tabelën e shpalljeve dhe në të njëjtën kohë publikohet në uebfaqen e
Universitetit.
Këshilli Mësimor Shkencor i fakultetit merr vendime për regjistrimin e studentëve në ciklin e
dytë.
Kandidati e arrin të drejtën për regjistrim nëse gjendet në ranglistë deri në numrin e parashikuar
për regjistrim në konkurs. Kandidati i cili e ka arritur të drejtën për regjistrim dhe në afatin e paraparë
nuk e kryen regjistrimin e humb të drejtën e regjistrimit dhe në vend të tij të drejtën e regjistrimit e
fiton kandidati vijues nga ranglista.
Studenti me Universitetin lidh marrëveshje studimi me të cilën përcaktohen në detaje të drejtat
dhe detyrimet reciproke.
IV.

Dokumentet për aplikim dhe regjistrim
Aplikimi bëhet në shërbimin studentor të Universitetit.
Me aplikacionin kandidatët dorëzojnë:
▪ Fletëaplikim;
▪ Dokument origjinal për kryerjen e studimeve të ciklit të parë (diplomë ose çertifikatë)
(kandidatët të cilët kanë diplomuar jashtë shtetit të dorëzojnë vendimin e MASH për pranim të
diplomës së huaj dhe ekuivalentim të notave);
▪ Biografi të shkurtër (CV);
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Vërtetim për njohje aktive të një gjuhe të huaj;
Rekomandime të punonjësve arsimorë ose shkencorë (nëse i posedon të njëjtat);
Listë të punimeve shkencore ose profesionale dhe një ekzemplar të të njëjtëve (nëse kandidati i
posedon);
▪ Dokumente për shpërblime, mirënjohje dhe dokumente të tjerë.
▪ 800 denarë në llogarinë e Universitetit: në emër të shpenzimeve administrative.
▪
▪
▪

▪
▪

Gjatë regjistrimit, kandidatët e pranuar duhet të dorëzojnë:
Indeks dhe fletëparaqitje për regjistrim
Dy fotografi (3,5х4,5)

Të gjithë kandidatët dokumentet e tyre për aplikim duhet t’i dorëzojnë në hapsirat e Universitetit
“Nënë Tereza” në Shkup në rrugën “12-ta Udarna Brigada 2a/kati i 3–të (ZYRA 306), 1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë.
V. Afatet për paraqitje dhe regjistrim
Afati i parë

Afati i dytë*

Paraqitja e kandidatëve

14 shtator – 5 tetor 2018

10 janar – 1 shkurt 2019

Regjistrimi i kandidatëve

15 – 19 tetor 2018

11 – 15 shkurt 2019

*Afati i dytë i regjistrimit do të realizohet për programet studimore për të cilat nuk janë plotësuar
kuotat konkurruese dhe për të cilat ekzistojnë kushte për fillim dhe realizim të procesit mësimor
në semestrin veror.
Pas përfundimit të afatit të parë të regjistrimit për vendet e lira në fakultete, gjegjësisht programet
studimore, Universiteti do të publikojë numrin e vendeve të lira për regjistrim në afatin e dytë të
regjistrimit në vitin akademik 2018/2019.
VËREJTJE:
▪

Kandidatët kanë mundësi përveç zgjedhjes së parë të programit studimor për të cilin
konkurrojnë, të mund të zgjedhin edhe një program studimor ose të përcaktohen edhe
për një program të dytë studimor nëse nuk arrijnë të jenë në listën e kandidatëve të
pranuar në programin e parë studimor të zgjedhur.

▪

Informacionet e detajuara mbi kushtet e regjistrimit dhe studimit në secilin program
studimor të publikuar, dokumentacionin e nevojshëm, organizimin dhe afatet kohore të
studimeve, kandidatët e interesuar mund t’i marrin në shërbimin studentor të
Universitetit.
Konkursi është i publikuar në uebfaqen:
http://www.unt.edu.mк

Universiteti „Nënë Tereza“ në Shkup
Rektor
Prof. Dr. Aziz Pollozhani
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