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Зошто баш Слобенија?

Безбедна
Зелена

Мултијазична
Висок животен стандард

Море и планини
Одлична географска местоположба



Грижа за студентскиот животен стандард 

Субвенционирана исхрана и транспорт
Можност за вработување преку студентски сервис 

Активности надвор од наставата 
Центар за развој на кариерата на секој универзитет 

Поддршка/туторски систем



Одлични услови за студирање
Организирани курсеви но словенски јазик 

Богат книжевен фонд
Многу можности за патувања и други активности

Богата и разновидна храна



Зошто студии токму во Словенија?

1.Квалитетни студиски програми и признаени дипломи ширум светот
2.Бесплатни студии за повеќето држави

3. Стипендии за студирање дури и на докторски студии
4.Студиски програми на Англиски Јазик, посебно за мастер и докторски студии

5.Без дополнителни трошоци за плаќање за студирање
6.Можност за студентска размена и посета на летна школа



• Скратено – вишо образование(Двогодишен програм) 

• Високо образование(тригодишен или четиригодишен 

програм на основни студии, едно годишно или дво 

годишно мастер и тригодишни докторски студии)

• Државни универзитети

• Приватни универзитети

• Други високо-образовани институции

Словенскиот систем на високо образование



И... Како до нас?

Се веќе објавени, заедно со роковите за пријава
во националниот онлајн систем – eVš

Информации за виза и опстанок во Словенија
во текот на студирањето,здравствено осигурување, опстанок,

Смештај и се останато 
Можете да прочитате на www.studyinslovenia.si

Или на веб страните на универзитетите и
високо образованите институции

(имаме 6 факултети и 50 високо-образовани институции).

https://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en
http://www.studyinslovenia.si/


Изберете ги вистинските студии за вас

Запишете се 
на Универзитетот во Љубљана



Љубљана

• Главниот град на Словенија

• Површина: 275 km²

• Население: 283,000

• Когресниот плоштад е еден од главните 

плоштади во Љубљана, 

на кој исто така е и седиштето 

на Универзитетот во Љубљана



Универзитет во Љубљана

• Основан е во 1919 година со 5 члена

• Во моментов: 23 факултети 

и 3 уметнички академии 

• Студиски области: Уметност, природа и 

технологија, јазици, општествени науки, 

економија, здравство и спорт



Членови Универзитет во Љубљана

1. Музичка академија

2. Академијата за театар, радио, филм и телевизија

3. Академијата за ликовни уметности и дизајн

4. Биотехнички факултет

5. Економски факултет

6. Факултет за архитектура

7. Факултет за општествени науки

8. Факултет за електротехника

9. Фармацевтски факултет

10. Факултет за градежништво и геодезија

11. Факултет за хемија и хемиска технологија

12. Факултет за математика и физика

13. Факултет за поморски студии и транспорт

14. Факултет за компјутери и информатика

15. Факултет за социјална работа

16. Машински факултет

17. Факултет за спорт

18. Факултет за управа

19. Филозофски факултет

20. Медицински факултет

21. Природно-математичкиот факултет

22. Педагошки факултет

23. Правен факултет

24. Теолошки факултет

25. Ветеринарен факултет

26. Факултет за здравствени науки



Универзитет во Љубљана

• 37.615 студенти

3.094 редовно запишани студенти од странство

2.158 странски студенти на размена кај нас

• 6.293 вработени

• 4.252 регистрирани истражувачи

• 370 млади истражувачи + 16 пост-док

• 168 долгорочни програми за истражување

• 389 национални проекти

• 529 EU проекти



Студиски програми 2020/2021

• 155 Додипломски студии и интегрирани 
магистерски студиски програми (3 ENG)

• 189 Магистерски студиски програми
(43 ENG)

• 21 Докторски студиски програми

Структура
3 + 2 + 4
5-6 + 4



Запишување и признавање 
на образованието

• Национален онлајн систем за запишување 

и признавање на странското образование

• Матура или диплома не е услов за 

регистрација Е услов за запишување



Document
Legalization

Legalization not required Apostille Long legalization
1 Original/copy of the final (upper secondary school) certificate(s)
legalized according to the system of legalization in the country of
issue

(Diploma za položena državna matura)

Legalization required as noted for individual countries:

• Republic of Austria,
• Republic of Bulgaria
• Bosnia and 

Herzegovina,
• Czech republic
• France
• Greece
• Republic of Croatia
• Republic of Hungary
• Republic of Northern 

Macedonia
• Republic of Romania
• Republic of Serbia

States Parties to the 1961 Hague Convention: 
http://hcch.e-
vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41)

Legalizing authorities:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authoriti
es1/?cid=41

All other countries

2 Copies of annual report cards, transcripts, a diploma supplement or some other evidence on the contents and duration of education (last four years of education) 
and verified translation into Slovene language (please consult recognition@uni-lj.si regarding the need for translations)

3 Short chronological description of the entire education (statement  by the applicant)

4 Evidence of Slovene language examination on level B2 or equivalent – if required for enrolment to individual programme. For further explanation of equivalents see: 
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

5 A personal document: 
- EU Member state citizens a copy/scan of personal identity card or the passport page with personal data, 
- non-EU Member state citizens a copy/scan of the passport page with personal data.

признавање на образованието

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
mailto:recognition@uni-lj.si


Школарина

Школарината се однесува на:

• Сите студенти од земјите надвор од Европската 

унија, со која Словенија има склучено 

билатерален договор (Словенија има склучено 

договори со Северна Македонија, Босна и 

Херцеговина, Србија, Црна Гора и Косово)

• Сите студенти кои претходно веќе имаат стекнато

ист степен на образование

• Сите студенти од 3-ти степен

• Сите студенти од вонредните студии



Зошто да студирате 
на Универзитетот во Љубљана?

• Меѓу најдобрите 3% од Универзитети 
во светот

• Година плус: интеграција во словенечката 
средина и студиите на Универзитетот 
во Љубљана

• Онлајн учење словенечкиот јазик (SLO)
• Курсеви словенечкиот јазик
• Можности за работа
• Субвенционирани студентски оброци

& транспорт
• Стипендии (www.sklad-kadri.si)
• Вон-наставни активности



Советување - POPR: https://popr.uni-lj.si/unauth

Зошто да студирате 
на Универзитетот во Љубљана?

• Истражувачки активности
• Лаборатории
• Инкубатор на Универзитетот 

во Љубљана
• Библиотеки
• Поврзување со работодавците
• Дополнителни курсеви
• Летна школа
• Размена
• Советување преку Skype
• "Добредојдовте" дена

https://popr.uni-lj.si/unauth


www.uni-lj.si/research_and_development/research_news
Истражувачи проекти

http://www.uni-lj.si/research_and_development/research_news


Меѓународни соработка

Договори
•8 стратешки партнерства
•103 централни спогодби од 37 земјите 
•500 факултетски спогодби од 73 земјите
•2479 Erasmus спогодби

Области на соработка
•Размена на ученици и вработени
•Заеднички истражувачки проекти и 
активности
•Заеднички конференции, семинари, 
работилници, симпозиуми, итн
•Заеднички програми, двојни дипломи



www.uni-lj.si/study/impressions

http://www.uni-lj.si/study/impressions


www.karierni-sejem.si

http://www.karierni-sejem.si/


Контакт

Веб-страница: www.uni-lj.si/study

www.uni-lj.si/study/presentation/study-macedonian

Е-пошта: study.info@uni-lj.si

Покана за упис на 
Универзитетот во Љубљана



НЕКОЛКУ ФАКТИ:
• втор најголем универзитет;
• околу 13 400 студенти; 
• 17 факултети, 2 членки (Студентски домови и Универзитетска библиотека);
• 185 студиски програми (додипломски: 77, постдипломски: 72, докторски: 36)
• 1200 странски студенти во 2019/2020
• 1.722 вработени (1.048 наставници, 674 администрација и техничка поддршка )
• повеќето факултети во Марибор, 5 во други градови во Словенија



Факултети

• Факултет за Економија и Бизнис (EPF)
• Факултет за Електротехника, Компјутерски Науки и Информатика(FERI)
• Факултет за Енергетика (FE)
• Факултет за Градежништво, Сообраќај и Архитектура (FG)
• Факултет за Хемија и Хемиска Технологија (FKKT)
• Факултет за Земјоделство и Биосистемски Науки (FKBV)
• Факултет за Логистика (FL)
• Факултет за Природни Хауки и Математика (FNM)
• Факултет за Организациски Науки (FOV)
• Машински факултет (FS)
• Факултет за Туризам (FT)
• Факултет за Безбедносни Науки (FVV)
• Факултет за Здравствени Науки (FZV)
• Филозофски факултет (FF)
• Медицински факултет (MF)
• Педагошки факултет (PEF)
• Правен факултет (PF)



HYPSTAIR - Значаен придонес од нашите 
факултети за развивање на воздушниот 

транспортот на електрична енергија.

Успешна Формула од тимот на 
студенти од Факултетот за 

Машинско Инжинерство

КОЈ СМЕ НИЕ? НАШИ НЕОДАМНЕШНИ УСПЕСИ



Прв Словенски нано-сателит во орбитата, развиен од 
факултетот за Машинско Инжинерство и Компјутерска Наука.

DEMOLA проект

КОЈ СМЕ НИЕ? НАШИ НЕОДАМНЕШНИ УСПЕСИ



НАШИТЕ ПОСЛЕДНИ УСПЕСИ

НАЈДОБАР СЛОВЕНЕЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ
во 2016, 2017 и 2018

Во 2017, UM беше рангирана меѓу најдобрите 
универзитети во светот во областа на:

МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА & АСТРОНОМИЈА

Награда од StudyPortals за Извонредно задоволство на меѓународни студенти.



ЗОШТО ДА СТУДИРАТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО 
МАРИБОР?

• Широк спектар на различни и интересни додипломски и постдипломски студиски програми.
• Многу можности за размена, студентска пракса и стажирање во странство.
• Поттикнување активен пристап за развој и избор на кариера и работа.
• Ефикасен систем на туторство.
• Висок ниво на задоволство помеѓу дипломираните студенти во однос на студиите и стекнатото знаење.
• Интензивна поврзаност со стопанството.
• Употреба на материјали за е-учење (e-студиски портал Moodle) и делумна изведба на одредени 

студиски програми во форма на е-студирање.
• Центар за кариера UM.
• Разноврстни воннаставни активности во областа на спортот, културата ТТ,...
• Можност да бидете дел од студентските натпреварувачки тимови кои редовно постигнуваат врвни 

резултати на бројни интернационални студентски натпревари (Demola, Imagine Cup, Formula Student, 
TechCrunch Disrupt, Reimagine Imagination, etc.)



УПИС

Додипломски студии
февруари – април 2021 (прв уписен рок), Септември 2021 (втор уписен рок).

Постдипломски студии
март – може 2021 (прв уписен рок), јули - Септември 2021 (втор уписен рок).



ДОДАТНИ ИНФОРМАЦИИ

www.um.si

Прашања за додипломски студии и упис: vpis@um.si
Прашања за постдипломски студии и упис: poststudy@um.si

www.facebook.com/UniversityOfMaribor

http://www.um.si/
mailto:vpis@um.si
mailto:poststudy@um.si
http://www.facebook.com/UniversityOfMaribor


Универзитетот на Приморска



Традиција и модерни предизвици

• Универзитетот на Приморска е трет Словенски јавен 
универзитет Основан во 2003 година.

• Името го добил по регионот во 
кој се наоѓа / Приморска.

• УП функционира во склад со 
начелата на Европскиот 
високошколски простор и 
истаржувања, и ја исполнува 
својата мисија и цел да постане 
модерен унивезитет меѓународно 
ориентиран.



Словенско приморје двојазична и повеќекултурна област

• Факултет за хуманизам 
• Факултет за менаџмент
• Факултет за 

математика,природни 
науки и информациски 
технологии

• Педагошки факултет
• Институт Андреј Марушич

• Факултет за наука за здравје

• Факултет за туристички студии- Turistica

Словенско приморје



УП во бројки

470+ 
професори и 
истражувачи 

210+
стручен кадар

15% 
странски 
студенти

94+
студиски  
програми

150+
гостувачки 

професори  и 
истражувачи 

годишно

6000+ 
студенти



Студиски програми во школската 
година 2020-21

Број на студиски програми 78 и тоа:
•29 студиски програми на додипломски студии
•33 програми на постдипломски студии
•16 докторски студии.

Број на запишани студенти е: 6.091:
•На додипломски студиии 4.492
•На постдипломски и докторски 
студии 1.599



Насоченост и интернационализација 

• УП активно учествува во работата на меѓународните друштва и мрежи.
• Соработува со бројни странски висошколски истражувачки институции.

Учествува во Европски и меѓународни проекти.
• Развива студиски програми со меѓународни партнери.
• Потенцира мобилност на студенти и стручен кадар.



Школарини и стипендии

Школарини
Студентите од Македонија не плаќаат 
школарина за додипломски и 
постдипломски студии.

Стипендиски фонд  УП
УП е единствен Словенски универзитет 
кој во рамките на Стипендискиот фонд 
нуди стипендии на талентираните 
односно успешните студенти.



Услуги и сместување 

Запознавање и представување на УП:
На почетокот на секоја учебна година огранизираме 
така наречени Ориентациски денови во склоп на кои на 
студентите од странство им овозможуваме бесплатен 
курс по Словенски јазик и култура и ги нзапознаваме со 
се што им е потребно за полесно да се вклучат во 
новата средина. При тоа важна улога имааат студентите 
тутори.

Сместување ѕа странски студенти
На студентите од странство им е овозможено во првата 
година од студиите да престојуваат во студентските 
домови.



Предности на студираЊе на УПat UP

ИНДИВИДУАЛЕН ПРИСТАП

РЕЗУЛТАТИТЕ ОД АНКЕТИТЕ ГОВОРАТ ДЕКА СЕ СТУДЕНТИТЕ 
ЗАДОВОЛНИ СО ИНДИВИДУАЛНИОТ ПРИСТАП И 
ВНИМАНИЕТО КОЕ ИМ ГО ПОСВЕТУВАМЕ



Предности на студираЊе на УП

ЛЕТО / ГОДИНА ПЛУС

ГОДИНА ПЛУС ИМ ОВОЗМОЖУВА НА 
СТУДЕНТИТЕ СО ПОСЛАБО ЗНАЕЊЕ НА 
СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК НА КОЈ СЕ ИЗВЕДУВА 
НАСТАВАТА , ДА ПОВТОРНО ЗАПИШАТ ПРВА 
ГОДИНА ПОД УСЛОВ ДА ГО ПОЛОЖИЛЕ 
КУРСОТ ПО СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК КОЈ Е 
ВРЕДНУВАН СО 6 ЕЦТС  И ДОСТИГНАТ 
НАЈМАЛКУ 24 ЕЦТС ОД ДРУГИТЕ ШКОЛСКИ 
ОБВРСКИ ЗА ПРЕДВИДЕНИОТ СТУДИСКИ 
ПРОГРАМ.
ТОА ШТО ИМ НЕДОСТАСУВА ЗА УСПЕШНО 
ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ПРВАТА ГОДИНА МОЖАТ ДА 
ГО ДОСТИГНАТ НАРЕДНАТА ГОДИНА



Предности на студираЊе на УП

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

•Богат спортски и рекреативен програм за сите
•Воннаставни активности во организација на студентите.



Предности на студираЊе на УП

 Гостување на професори од целиот свет.
 Интензивна меѓународно-истражувачка соработка 

со земјоделството.
 Вклучување на студенти во истражувачки проекти.
 Организација на значајни научни настани



Студиски програми на Англиски јазик
Додипломски:
 Bioinformatics
 Computer Science
 Mathematics
 Management
 Tourism Enterprise Management

Постдипломски: 
 Economics and Finance
 Management
 Data Science
 Mathematical Sciences
 Sustainable Built Environments

ДОКТОРСКИ:
 Computer Science
 Mathematical Sciences
 Renewable Materials for Healthy 

Built Environments

МЕЃУНАРОДЕН ЅАЕДНИЧКИ 
ДОКТОРСКИ СТУДИИ СО 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ST. ANDREWS 
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА:
 Computer Science



УПИС ВО ШКОЛСКАТА ГОДИНА 
2021/2022

• ТЕРМИНИТЕ ЗА УПИС И ПРИЕМ ВО 1.ГОДИНА НА 
ДОДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ НА УП ВО ШКОЛСКАТА 
ГОДИНА  2021/2022 КЕ БИДЕ ОБЈАВЕН НА ПОЧЕТОКОТ НА 
2021 ГОДИНА.



www.upr.si/en
info@upr.si
vpis@upr.si



Универзитетот во Нова Горица 

Нова Горица, ноември 2020



Универзитетот во Нова Горица

Унгарија
Австрија

Италија

Хрватска



Горишки Регион

• Субмедитерански регион во западна Словенија што граничи со Италија
• Богата историја и култура, природна убавина

Foto: David Štulc Zornik, www.bovec.si; 
Hanna Budasheva, CasarsaGuru



•Млад и современ град
•Мал, научно-истражувачки насочен универзитет, основан во 1995
•Меѓународна соработка • 2020/21: 55 % странски студенти

Нова Горица и Универзитетот во Нова Горица

Foto: Hanna Budasheva, Arnela Kara



Локации

1 – Нова Горица,    2 – Випава,    3 - Ајдовшчина

Venic
e Ljublja

na

NG
AJD

VIP

Foto: Miha Godec, UNG Archives



Универзитетот во Нова Горица: студиски програми (1)

•  Факулетет за инженерство и менаџмент 
Иженерство и менаџмент (додипломски и мастерски)
Лидерство во отворено образование (мастерски)

•  Факултет за животната средина 
Животната средина (додипломски и мастерски) 

•  Факултетот за природни науки
Физика и астрофизика (додипломски и мастерски,
единствен програм за студирање во Словенија) 
Наука за материјалите (мастерски)

•  Високата школа за лозарство и винарство 
Лозарство и винарство (додипломски и мастерски)



Универзитетот во Нова Горица: студиски програми (2) 

•  Академија за уметности
Дигитални уметности и пракса (додипломски)
Насоки: Анимации, Видео филм, Фотографија, 
Нови медиуми
Медиумски уметности и пракса (магистерски)
Насоки: Анимации, Видео филм, Фотографија, Нови
медиуми, Сценографски студија

•  Факултетот за хуманистика
Културна историја (додипломски) 
Словенистика (додипломски и мастерски)
(Словенистика – мастерски програм, смер Лингвистика: можност за двојна диплома
од Универзитетот Ца Фосцари во Венеција, Италија)
Дигитална хуманистика (мастесрки) 
Миграции и меѓународни односи (Еразмус Мундус, www.emmir.org)

http://www.emmir.org/


Универзитетот во Нова Горица: студиски програми (3) 

Факултет за постдипломски студии 
(докторски програми)

Наука за животната средина
Физика
Наука за материјалите
Молекуларна генетика и биотехнологија 
Науката од карстот
Хуманистика
Когнитивна наука за јазикот
Културното наследство наследство 
(Можност за двојна докторска диплома од 
универзитетот IUAV во Венеција, Италија)

Foto: arhiv Tanje Pipan



• Актуелни програми, практични студии

• практичната работа на студентите во компании, учество во 
студентски

проекти, соработка со компании

• Големи шанси за запослување откако к ́е дипломирате: 92 % 
вработени студенти (1 година после дипломирање)

Photo credit: UNG Archives, Adriana Pisk

Предности за студирањето на УНГ  (1)



• Мали студентски групи, многу поволниот броен однос наставник – студент, 
обезбедувајк ́и индивидуален пристап кон студентите)

• Достапност на професорите и опремата за истражување

•  Вклучувајк ́и ѓи студентите во научни проекти

•  Поттик на студентите за меѓународните измени во текот на студиите

Foto: Arnela Karat, UNG Archives

Предности за студирањето на УНГ  (2)



• Универзитетот во Нова Горица : EUROPEAN TALENT POINT

• Проект GoChile (УНГ и списание за астрономија Спика): првиот словенечки
телескоп во Чиле за едукативни цели (студенти, средни училишта итн.)

Предности за студирањето на УНГ  (3)



• Студиите кои се прилагодливи за професионалните спортисти

• Ит поддршка: онлајне предавања, консултации на далечина итн

Foto: Bojan Džodan/www.dzodan.com, Primož  Brecelj

Предности за студирањето на УНГ  (3)



Општи предности за студирањето на УНГ

•  Студии без школарина и за македонските државјани
(основени и мастер студии) за повек ́ето студии на УНГ

•  Уписен систем без примени испити, освен Академијата за
уметности (портфолио, интервју, мотивационо писмо)

•  Поволни цени за студентски смештај, доволно смештаи

•  Студентски бонови за исхрана (сувенцирани од државата)

•  Бесплатен јавен превоз во Нова Горица и околината,
субвенции за јавен превоз низ цела Словенија

•Студeнтска работа

Foto: Adriana Pisk



Студиjски јазик

• Додипломски и мастерски програми: во принцип е словенскиот, 
но прилагодувањата се можни во специфични ситации; 
сите докторски програми: во принцип на англиски јазик

• бесплатен курс по словенечки јазик како изборен предмет
• претходно познавање на словенечки јазик не е потребно

• Начин на апликација: online пријава, eVŠ систем
• Рокови за аплицирање за 2021/22 за македонските државјани: 

1. приемен повик 2021 - Февруари 2021 (www.ung.si)

??



Универзитетот во Нова Горица – Меѓународна евалвација

“We have found a small, young, active and 
enthusiastic university with happy and 
satisfied students.”

Комисија на меѓународна евалуација 
EУА-Европска Универзитетска 
организација (2015)

RUR – Round University Ranking 2020: UNG 201. место во светот



Универзитетот во Нова Горица - контакт

Повеќе информации: www.ung.si

Информации за упис: studentska.pisarna@ung.si

FB: Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica 
FB: Študija na UNG/Study at UNG

univerza.v.novi.gorici

http://www.ung.si/
mailto:studentska.pisarna@ung.si


Сведоштво 
студентка Ангела Стојанова

додипломски програм 
Иженерство и менаџмент

практичната работа:
GOAP, d. o. o., Nova Gorica, the 
leadin innovator in Z-Wave smart 
home modules



Ви благодариме за вниманието!
Среќно понатаму!



Q & A



KONTAKT

www.uni-lj.si/studij
www.uni-lj.si/study
study.info@uni-lj.si

http://studyinslovenia.si
studyinslovenia@cmepius.si

moja.um.si
my.um.si

vpis@um.si; poststudy@um.si

www.ung.si
www.ung.si/en

studentska.pisarna@ung.si

www.upr.si
www.upr.si/en

info@upr.si

Контактi

http://www.uni-lj.si/studij
http://www.uni-lj.si/study
mailto:study.info@uni-lj.si
http://studyinslovenia.si/
mailto:studyinslovenia@cmepius.si
http://www.um.si/
http://www.um.si/
mailto:vpis@um.si
mailto:poststudy@um.si
http://www.ung.si/
http://www.ung.si/en
mailto:studentska.pisarna@ung.si
http://www.upr.si/
http://www.upr.si/en
mailto:info@upr.si
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