Врз основа на член 52 од Законот за високо образование (Сл.весник бр.35/2008, 103/2008,
26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/11 и 51/11) и член 23 од Статутот на Универзитет
Американ Колеџ Скопје, Универзитетскиот Сенат на својата шеста седница одржана на
15.06.2011 година го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
за единствени правила за студирање на прв циклус студии
на Универзитетот Американ Колеџ Скопје - Скопје

I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
^len 1

Со Правилникот за единствени правила за студирање на прв циклу с с тудии на
Универзитетот Американ Колеџ Скопје (во натамошниот текст: Правилник) се уредуваат:
начинот на студирање, промени на статус студент, полагање на испити, структура на
оценување,посебен режим на студирање, услови за стекнување на диплома, дисциплинска
одговорност на студентите во случај на прекршување на одредбите на овој правилник и
останатите акти на Универзитетот.

Примена на Правилникот
^len 2
Одредбите од овој Правилник се применуваат на сите единици на Универзитетот Американ
Колеџ Скопје (во натамошниот текст: Универзитет).

II.

POSEBNI ODREDBI
Траење на студиите
^len 3

На Универзитетот се организираат студиски програми од прв циклус студии. Првиот
циклу с на с ту дии трае три години и со негово завршу вање с е с текну ваат најмалку 180 ЕКТС
1 od 14

кредити. Одредени студиски програми можат да се реализираат интегрирано низ првиот и
вториот циклус студии.

Студиски програми
^len 4
Студиските програми содржат задолжителни и изборни наставни предмети. Соодносот
на овие наставни предмети е определен согласно Законот за високо образование. Студиските
програми можат да имаат и други компоненти определени со статутот на Универзитетот.
Наставата на студиските програми се одвива на македонски јазик а на поединечни студиски
програми или на дел од студиска програма, наставата се одвива на англиски јазик.

Останати информации
^len 5
Останатите информации во врска со студиските програми на прв циклус студии се
утврдуваат со наставните програми на универзитетот.

III.

СТУДЕНТИ
Статус студент
^len 6

Студентот се стекнува со статус студент со запишување на прв циклус студии.
Статусот студент се докажува со студентска идентификациона картичка.
Студентот има право на редовно студирање, со статус на редовен студент и право на
вонредно студирање, со статус на вонреден студент

^len 7
На студентот му престанува статусот студент доколку:
- дипломира
- се испише од факултет/висока школа/универзитет
- студиите ги стави во мирување подолго од две (2) години
- има прекин во студирањето, повеќе од еден семестар или
- е исклучен од факултетот/висока школа/универзитет
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Промени на статусот студент
Мирување на студии
^len 8
На студентот може да му мирува статусот студент кога за тоа постојат оправдани причини и
тоа:
- породилно отсуство
- подолготрајна болест
- економско- социјални проблеми во семејството
- учество на врвни научни, културни и спортски манифестации и
- други причини утврдени со статутот на универзитетот
Студентот треба да достави писмено барање за ставање на студиите во мирување до
референтот за прв циклус студии на соодветниот факултет (во натамошниот текст: референт).
Референтот го заведува барањето на денот на прием во архивата на универзитетот и
доставува копии од барањето до службата за финансии, деканот на соодветниот факултет и
една копија во досието на студентот. Доколку се утврди дека барањето ги содржи а студентот
ги исполнува условите од став 1 на овој член, референтот подготвува одлука за ставање на
студиите во мирување на студентот и ја доставува на потпис до деканот. Копија од одлуката се
доставува до службата за финансии и во досието на студентот.
Мирувањето на студиите може да трае до две (2) години од денот на започнување на
периодот на мирување.
Референтот е должен во рок од 60 календарски дена пред истекот на периодот на
мирување да прати известување до студентот за повторно активирање на неговиот статус
студент. Доколку студентот не се јави во службата за студентски прашања во овој период, тој
го губи статусот студент.
Референтот подготвува одлука за престанок на статусот студент и ја доставува на потпис
до деканот. Копија од одлуката се доставува до службата за финансии и во досието на
студентот. Студентот се известува за престанок на неговиот статус по писмен пат.
Студентот кој ги ставил студиите во мирување, должен е да ги измири сите финансиски
обврски за тековниот семестар во кој е запишан и за предметите кои ги регистрирал.
Средствата кои биле уплатени, а неискористени како резултат на мирување, се
пренесуваат на семестарот во кој студентот ќе продолжи со студирањето, освен доколку
мирувањето трае повеќе од две (2) години, во кој случај средствата не се пренесуваат.
Студентите кои се во мирување, не влегуваат во вкупниот број на активни студенти на ниво на
Универзитет.
Прекин на студии
^len 9
Доколку студентот има прекин на студии од дванаесет (12) месеци односно:
- не регистрирал семестар и/или
- не посетувал настава и не полагал испити
3 od 14

а за причините не го известил по писмен пат референтот на прв циклус студии на соодветниот
факултет (во натамошниот текст: референт), го губи статусот студент.
Референтот води евиденција и праќа писмено известување до студентот од став 1 на овој
член, доколку во рок од 6 месеци после дванаесет (12) месеци прекин во студирањето
студентот не се јави да регистрира предмети, му престанува статусот студент.
Доколку студентот не се јави во период од 6 месеци, референтот подготвува одлука за
престанок на статусот студент и ја доставува на потпис до деканот. Копија од одлуката се
доставува до службата за финансии и досието на студентот.Студентот се известува за
престанок на неговиот статус по писмен пат.
Независно од датумот на прекин со студирањето, студентот е должен да ги подмири сите
финансиски обврски за семестарот во кој го прекинал студирањето, односно за предметите кои
ги регистрирал за тој семестар, како и да плати еднократен надоместок во износ од 10% од
вредноста на последниот запишан семестар. Средствата кои биле уплатени, а неискористени
како резултат на прекин не му се враќаат на студентот.
Студентите кои имаат прекин на студии, не влегуваат во вкупниот број на активни студенти
на ниво на Универзитет.
^len 10
Обврската од член 9 став 2 студентот ја има и тогаш кога поради дисциплинска
одговорност е исклучен од Универзитетот или се испише од Универзитетот.

Prava na studentot
^len 11
Студентот ги има правата предвидени во Законот за високо образование, како право на
настава во согласност со пропишаните стандарди на Универзитетот, право на слободно
искажување на мислења и ставови во текот на наставата и другите активности на
Факултетот/Универзитетот, право да ги користи библиотеката и базите на податоци,
просторот, опремата (учебните помагала), софтверот и друга научна и стручна
инфраструктура на Факултетот/Универзитетот и други права.
Студентот има право да ги заврши студиите според студиската програма по која
започнал. Умиверзитетот има право да ја менува студиската програма, при што задолжително
треба да го извести студентот, кој има право да избере по која студиска програма да го
продолжи студирањето.
Студентот има право да се консултира со референтите за прв циклус студии,
академскиот координатор и академските советници на Универзитетот.
Студентот има право да членува и да учествува во работењето на одредени органи на
Универзитетот.
Студентот има право на изјаснување за квалитетот на наставата и на наставниот
кадар, односно надворешните и внатрешните соработници, преку спроведување на
организиран процес на евалуација, кој го гарантира интегритетот на студентот.
Студентот има и други права предвидени со Законот за високо образование, статутот и другите
општи и поединечни акти на Универзитетот.
4 od 14

^len 12
Студентот запишува семестри, односно предмети во секој семестар според кредиттрансфер систем. Пред започнување на семестарот, во рокот за регистрација на предмети,
студентот има право да избере и регистрира предмети кои ќе ги слуша во тој семестар.
Во еден семестар, студентот има право да регистрира предмети кои заедно носат
најмалку 24, а најмногу 30 ЕКТС кредити.
По исклучок студент кој постигнал повисок просек (ГПА над 3.0) кој има право, во еден
семестар, да регистрира повеќе од 30 ЕКТС кредити согласно актите на Универзитетот.
Исклучок од став 2 на овој член може да се направи во случај на студенти кои се трансфер од
други високообразовни установи и за студенти кои регистрираат модерен светски јазик
согласно тековната студиска програма.
Како услов за запишување на одредени предмети, Универзитетот може да пропише
обврска за успешно совладување (освојување кредити) на предусловни предмети.
Условеноста на предметите се одредува со одлука на Наставно-научни совети на поедините
факултети.
Во вкупниот број на кредити предвидени со студиската програма влегуваат кредитите
освоени од практична настава и кредитите за светските јазици а кои се определени со
наставните програми и правилникот за реализирање на практична настава.

Член 13
Студентот може по сопствен избор да се откаже од предмет или да избере друг
содветен предмет, доколку студиската програма дозволува, а најдоцна во рок од две (2)
недели од првиот ден на настава.
По истекот на рокот од став 1 на овој член, студентот не може да избере друг предмет,
но може да се откаже од предмет, при што е должен да плати износ утврден со актите на
универзитетот, додека за откажување од предмет по седмата (7ма) наставна недела студентот
е должен да плати целосен износ.
Во студентското досие ќе се води евиденција дека студентот се откажал од предметот.
Откажувањето од предмет треба да се поднесе до службата за студентски прашања, во
писмена форма, со назначување на датумот на последната посета на наставата по тој предмет
и заверка на предавачот на предметот.

^len 14
Студентот има право да биде навремено информиран за сите релевантни прашања кои
се однесуваат на неговото студирање.
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^len 15
Студентот има право да учествува во управувањето со Универзитетот преку правото да
избира и да биде избран во органите на Универзитетот на начин утврден со Закон.
Со цел заштита на своите интереси, студентот има право да учествува во
формирањето и да биде член на Сојузот на студенти и други студентски организации.
III.1 РЕДОВНИ СТУДЕНТИ
Настава за редовни студенти
^len 16
Наставата за студентите на прв циклус студии се одвива во најмалку 6 семестри,
вклучувајќи и летни семестри доколку се организирани.
Редовните студенти се должни редовно да ја посетуваат наставата.
Редовен студент кој има од 25%-50% изостаноци од вкупниот број на часови за
соодветниот предмет има право да полага во редовниот термин за полагање на финален
испит (втор колоквиум), но студентот нема право на бодовите од присуство на предавања и
вежби и активност на час, кои се дел од структурата на конечната оценка
Редовен студент кој има повеќе од 50% изостаноци од вкупниот број на часови за
соодветниот предмет нема право да полага во редовниот термин за полагање на финален
испит (втор колоквиум), односно студентот ќе полага во поправна испитна сесија, која ќе биде
објавена од страна на универзитетот.
Во редовниот термин за полагање на финален испит (втор колоквиум) имаат право да
полагаат само студенти кои полагале прв колоквиум.
Одредбите од став 3 и 4 на овој член не се однесуваат за Факултетот за архитектура и
дизајн,и Факултетот за странски јазици. Дозволениот број на изостаноци на студентите на овие
факултети се регулираат со одлуки на нивните Наставно-научни совети усвоени од Сенат,
според кои се остварува правото за полагање во редовна или popravna испитна сесија.

Полагање испити на редовни студенти

^len 17
Универзитетот објавува академски календар во кој се организира наставата и се
утврдуваат испитните рокови за редовните студенти. Во текот на академската година, со
одлука на Универзитетот, може да се определат и други испитни рокови.
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Struktura na ocenuvawe на редовните студенти
Член 18
Структурата на оценување на редовни студенти се одредува на следниот начин:
10% од оценката – Присуство на час
10% од оценката - Активно учество за време на час
30% од оценката - Тест на средина на семестарот (прв колоквиум)
20% од оценката – Есеи, истражувачки проекти и домашни задачи и практична работа
30% од оценката - Завршен испит (втор колоквиум)
Наставниците можат да го променат износот на факторите кои ја сочинуваат конечната
оценка, освен процентите кои студентот може да ги освои преку активност и присуство на час
кои кумулирани не можат да бидат пониски од 20%.
На Факултетот за архитектура и дизајн наставниците можат да ја променат структурата
на оценување а во структурата на оценување не учествува процент кој се доделува за
присуство на час.
Наставниците на соодветните предмети структурата на оценување задолжително ја
наведуваат во наставниот план (силабус).
По исклучок наставникот може да организира и устен испит при што задолжително
присуствува уште еден наставник на испитот.

Структура на оценување во поправна сесија
Член 19
Ако редовниот студент не го положи испитот од некој предмет во редовниот термин,
има право да го полага тој испит во поправна сесија што ќе биде определена од страна на
Универзитетот.
Редовен студент има право на едно полагање на задолжителен предмет во поправна
сесија. Ако студентот не го положи предметот и во поправна сесија, тој е должен повторно да
го регистрира (запише) истиот предмет во следната академска година, кога тој предмет ќе
биде понуден за регистрирање, за што ги сноси соодветните трошоци предвидени со актите на
Универзитетот.
Редовен студент има право на едно полагање на изборен предмет во поправна сесија.
Ако студентот не го положи предметот и во поправна сесија, а студиската програма дозволува
регистрирање на друг предмет, студентот има право во следната академска година да
регистрира ист или друг изборен предмет, кога тој ќе биде понуден за регистрирање, за што
студентот ги сноси соодветните трошоци предвидени со актите на Универзитетот.
При полагањето на испитот во поправна испитна сесија, се применува следната структура
на оценување:
- писмен испит – 80%
- проект – 20%.
По исклучок од став 4 на овој член, студентот може да побара испитот да го полага усно
пред комисија составена од два наставника, од кои едниот задолжително е предметниот
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наставник. За барањето на студентот за усно полагање и за формирање на комисија за тој
испит одлучува деканот на соодветниот факултет.
Проектот (семинарска работа) студентот е должен да го презентира усно пред предметниот
наставник.
Студентот нема да добие позитивна оценка, ако на испитот освои помалку од 50% од
вкупниот број на можни поени и/или ако не го одбрани успешно проектот (семинарската
работа).
Секое повторно полагање на ист предмет во редовна и поправна сесија се евидентира во
досието на студентот.
По исклучок на одредбите од став 4 на овој член, со одлуки на наставно-научните совети на
Факултетот за архитектура и дизајн, Факултетот за компјутерска техника и информатика и на
Факултетот за странски јазици потврдени од Универзитетски Сенат, можат да се определат и
други критериуми и релативни вредности на одделните делови кои ја сочинуваат конечната
оценка од испитот што студентите го полагаат во поправната сесија.
На Факултетот за архитектура и дизајн во поправна сесија можат да пријават испит и да
полагаат само студенти кои ги извршиле обврските кои се услов за полагање на испитот и кои
се дефинирани во силабусот на предметот. На Факултетот за архитектура и дизајн во
поправната испитна сесија се применува истата структура на оценување како и во редовната
сесија.

III.2. ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

Регистрација на предмети за вонредни студенти
Член 20
Вонреден студент запишува семестри, односно предмети во секој семестар според
кредит-трансфер систем. Пред започнување на семестарот, во рокот за регистрација на
предмети, студентот има право да избере и регистрира предмети за тој семестар.
Во еден семестар, студентот има право да регистрира предмети кои заедно носат
најмалку 15 ЕКТС, а најмногу 30 ЕКТС кредити.
По исклучок студент кој постигнал повисок просек (ГПА над 3.0) има право, во еден
семестар, да регистрира повеќе од 30 ЕКТС кредити согласно актите на Универзитетот.
Исклучок од став 2 на овој член може да се направи во случај на студенти кои се трансфер од
други високообразовни установи и за студенти кои регистрираат модерен светски јазик
согласно тековната студиска програма.
Како услов за запишување на одредени предмети, Универзитетот може да пропише
обврска за успешно совладување (освојување кредити) на предусловни предмети.
Условеноста на предметите се одредува со одлука на Наставно-научни совети на поедините
факултети.
Во вкупниот број на кредити предвидени со студиската програма влегуваат кредитите
освоени од практична настава и кредитите за светските јазици а кои се определени со
наставните програми и правилникот за реализирање на практична настава.
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Настава за вонредни студенти
Член 21
Универзитетот организира настава за вонредни студенти според однапред утврден
распоред за настава. Распоредот за настава по предметите што се нудат во семестарот се
објавува на почетокот на семестарот. Вонредните студенти можат да посетуваат настава по
предметите за кои се определиле при регистрацијата. Наставата вклучува класична настава во
предавална, менторски начин, семинари и/или далечинска настава.
Наставата за еден предмет се организира во траење од најмалку осум (8) часови.
Наставата се организира за група од најмалку пет (5) студенти. Ако од било кои причини не се
оформи група од најмалку (5) студенти, наставата се врши на менторски начин и вклучува:
презентација на предметната наставна програма, консултации со студентите и определување
на проекти (семинарски работи) во врска со предметот. Менторската настава се организира во
термини кои ги определува предметниот наставник во координација со референтот за
вонредни студенти.
Доколку Универзитетот организира далечинска настава, начинот и структурата на
нејзино изведување можат да бидат поинакви од претходно опишаните, и се предвидуваат во
силабусот (планот на предметот).
По исклучок на одредбите од став 2 на овој член на Факултетот за компјутерска техника
и информатика динамиката на наставата и фондот на часови се уредени со посебен акт на
Факултетот, потврден од Универзитетски Сенат.

Полагање испити на вонредни студенти
Член 22
Универзитетот организира испитни сесии за вонредни студенти по однапред утврден
распоред.
Вонреден студент има право два пати да полага еден ист предмет, без дополнителни
трошоци. Доколку студент не положи и по втор пат, за полагање на ист предмет по трет пат тој
ги сноси трошоците за полагање утврдени со актите на Универзитетот.
Доколку студент не положи и по трет пат, тој е должен повторно да го регистрира (запише)
истиот предмет во следниот семестар, при што ги сноси трошоците за запишување и полагање
на предметот.
Структура на оценување на вонредни студенти
Член 23
Структура на завршна оценка на вонредни студенти може да се формира на два начина

и тоа:
(1) Оценување на вонредни студенти кои посетувале настава по предметите, се врши врз
основа на неколку параметри изразени во поени. Завршната оценка се формира со нивно
процентуално учество во следната структура за оценување:
- писмен испит - 65%
- проект – 20%
- присуство на час – 10%
- активност на час – 5%
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Ако студентот неоправдано отсуствува од најмногу 25% од предвидените часови за
настава, го губи правото на поени за присуство и за активност на час, и за него се применува
структура за оценување од став 2 на овој член.
(2) Структурата на оценување за менторска настава, за вонредни студенти кои не
посетувале настава по предметите и студентите кои полагаат испит по втор или трет
пат е на следниот начин:
- писмен испит – 80%
- проект – 20%.
Студентот нема да добие позитивна оценка, ако на испитот освои помалку од 50% од
вкупниот број на можни поени предвидени за испит и/или ако не го одбрани успешно проектот
(семинарската работа).
Предметниот наставник при секое полагање има право да побара од студентот усна
презентација на проектот (семинарска работа).
По исклучок од став 1 и став 2 наставникот може да примени поинаква структура на
оценување ако наставата е организирана со поинаква динамика и поголем фонд на часови и
таа треба да биде наведена во силабусот (планот на предметот).
Одредбите од овој член не важат за студентите на Факултетот за компјутерска техника и
информатика и на Факултетот за странски јазици чии Наставно-научни совети можат да
донесат одлука потврдена од Универзитетски Сенат, со која утврдуваат други критериуми и
релативни вредности на одделните делови што ја чинат конечната оценка од испитот на
вонредните студенти.
IV.

OЦЕНУВАЊЕ
Начин на оценување
Член 24

Оценувањето се изразува со оценки во вид на букви од азбуката на латиница и тоа: A,
B, C, D, F, согласно табелата од овој член.

Процент %

Оценка

Описна оценка

96-100
90-95
87-89
83-86
80-82
77-79
73-76
70-72
67-69
63-66
60-62
0-59

A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

Odli~no
Odli~no
Mnogu dobro
Mnogu dobro
Mnogu dobro
Dobro
Dobro
Dobro
Dovolno
Dovolno
Dovolno
Nedovolno

Ekviv.ocenka
Makedonska
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5

Вредност ГПА /GPA
4,00
3,67
3,33
3,00
2,67
2,33
2,00
1,67
1,33
1,00
0,67
0,00
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На студент кој е спречен да ја комплетира задолжителната работа по предметот поради
објективни причини му се доделува оценката означена со буквата I (incomplete - nepotpolno).
Студентот е должен да ги заврши преостанатите обврски по предметот до средината на
следниот семестар, во спротивно повторно го регистрира предметот, за што ги с носи
трошоците.
Посебен режим на следење на студентот
Член 25
Студент кој има резултати пониски од минимум пропишаните (минимална просечна
оценка 1.67), може да биде ставен под посебен режим на следење, од страна на
Универзитетот.
Студентот може да биде ставен под посебен режим за период од најмногу два (2)
семестри, во кој период ќе биде континуирано следен, со цел да се утврди подобрување на
академскиот успех.
Доколку и во овој период не покаже подобри резултати студентот може да биде
исклучен од Универзитетот, при што ги сноси сите финансиски обврски за дотогашното
студирање.
Стекнување диплома
^len 26
Студентот се стекнува со диплома со остварени:
- потребен број кредити пропишани со студиската програма, и
- минимална просечна оценка Ц- (ГПА 1,67) – за прв циклус студии, за положени
предмети во соодветната студиска програма
Доколку не е исполнет условот од став 1 алинеа 2 на овој член, студентот ќе мора
дополнително да запише и полага соодветен број на предмети, се до стекнување на
минималната просечна оценка. Трошоците за дополнително запишани и полагани предмети ги
сноси студентот.
Студентот од став 2 на овој член може да полага предмети/и во сесиите во кои соодветниот
предмет е понуден за вонредните студенти.

Почитување на правилата на Универзитетот
Член 27
Студентот е должен да се запознае и да се придржува кон Кодексот на етика и другите
акти на Универзитетот.Непридржување кон актите од став 1 на овој член може да претставува
основ за водење на дисциплинска постапка и превземање на дисциплински мерки.
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Фалсификување и манипулирање со официјални документи на Универзитетот
повлекува исклучување на студентот од Универзитетот.
За кршење на правилата за ред и дисциплина, непридржување на студентот кон
правилата на Универзитетот, како и за евентулано водење на дисциплинска постапка, без
одлагање, ќе бидат известени родителите или старателите на студентот.

Член 28
Дисциплински мерки кои можат да му бидат изречени на студентот се:
- опомена од декан
- опомена од ректор
- времено исклучување (суспензија) од ректор
- условно исклучување од студии

Член 29
Водењето на дисциплинска постапка и дисциплинските мерки за потешки повреди
подетално се уредени со поединечни акти на Универзитетот.

V.

УНИВЕРЗИТЕТ
Изготвување и реализација на студиските и предметните програми

Член 30
Реализацијата на студиските и предметните програми се следи од страна на
надлежните служби на Универзитетот.
Носителот на предметната програма е должен да води евиденција за текот на
реализацијата на програмата, реализираните активности oд страна на студентите и
постигнатиот успех.

Член 31
Евалуацијата на студиските и предметните програми се врши преку надворешна
евалуација, самоевалуација и оценување на квалитетот на наставниот кадар.
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Административна поддршка
Член 32
Во текот на студирањето за секој студент се води досие во кое се содржани:
- апликација за студирање
- општи податоци за студентот
- договор за студирање
- избрана студиска програма
- регистрирани предмети, по семестар
- број и назив на положени предмети
- добиени оцени, односно бројот на освоени кредити по предмет
- времетраење на студирањето.
Член 33
Доколку студентот преминал од друга образовна институција, во неговото досие, покрај
документите и податоците од член 32 на овој правилник, се обезбедуваат и податоци за
Установата од која тој доаѓа.

Член 34
Доколку студент бара заверка на добиените кредити заради трансфер на друга
институција, Универзитетот ќе издаде потврда (заверка) на кредити во рок од 7 работни дена.
На име трошоци за издавање на потврда (заверка) на кредити, студентот е должен да плати
надоместок утврден во актите на Универзитетот.
^len 35
Податоците од досието на студентот се заштитени согласно законот, статутот и другите
акти на Универзитетот.
Член 36
За се друго што не е регулирано со овој Правилник, важат одредбите на Законот за
високото образование и Статутот на Универзитетот.
^len 37
Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за
единствени правила за студирање на додипломски студии бр.01/1286/4 од 15.09.2009 година.

Универзитетски Сенат
Ректор
Проф.д-р Марјан Бојаџиев
13 od 14

14 od 14

