
за Македонија, 6 април 2018



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?

Поголемиот број на конкурси за упис на студентите 
За академската 2018/2019 година

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 4 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

УНИВЕРЗИТЕТ 

ВО ЉУБЉАНА

Меѓу најдобрите 

3% од Универзитети 

во светот

23 факултети 

3 уметнички 

академии 

Студиски области

Уметност, природа 

и технологија, јазици, 

општествени науки, 

економија, здравство 

и спорт

ARWU: 401 – 500

URAP: 314

QS: 651 – 700

Webometrics: 325

Основан е во 1919 

година со 5 члена



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



38.762 студенти

2.476 редовно запишани 

студенти од странство

2.026 странски студенти на 

размена кај нас

5.898 вработени

4.105 регистрирани 

истражувачи

308 млади истражувачи

12 пост-док

132 долгорочни 

програми 

за истражување

377 научно-

истражувачки проекти

Пренос на знаење 

во економијата

Соработка 

со словенечки 

и странски компании



СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2018/2019

ДОКТОРСКИ: 21 

МАГИСТЕРСКИ: 195 

(42 ENG)
ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ И 

ИНТЕГРИРАНИ МАГИСТЕРСКИ: 

157 (6 ENG)

Структура

3 + 2 + 3

4 + 1 + 3

5 - 6 + 3

Различни 

датуми

за додипломски 

и докторски 

студии

ИНФОРМАТИВНИ ДЕНОВИ

Информации: 26. и 27. јануари 2018

Информативни денови на членките 

на Универзитетот во Љубљана, 

академии и факултети: 9. и 10. 

Февруари 2018

Информативни денови на ректоратот 

на Универзитетот во Љубљана: 

9. Февруари 2018

Oн-лајн информативни ден

Школарината 

се однесува на:

Сите студенти од земјите 

надвор од Европската унија, 

со која Словенија има склучено 

билатерален договор; Сите

студенти кои претходно веќе

имаат стекнато ист степен

на образование; Сите студенти 

од 3-ти степен; Сите студенти 

од вонредните студии



ДОДИПЛОМСКА СТУДИСКА ПРОГРАМА 

НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2018/2019

Англистика

Англистика 

(дводисциплинарна)

Меѓујазично посредување
(СЛО-АНГЛ-ГЕР, СЛО-АНГЛ-ФРА, 

СЛО-АНГЛ-ИТА)

Филозофски факултет

Маркетинг и меѓународен 

бизнис (во втора година 

на специјализација)

Економски факултет

Геологија

Инженерство 

на материјали

Природонаучно-

технички факултет 



МАГИСТЕРСКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 

НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2018/2019

Европски студии,

Меѓународни односи, 

Политологија - анализа на 

политиките и јавната управа, 

Политологија - политичка 

теорија, Општествена 

информатика, Социологија –

управување со организации, 

човечки ресурси и знаења

Факултет за општествени 

науки

Геологија, Металургија 

и материјали, 

Планирање на текстил 

и облека

Природонаучно-

технички факултет 

Компјутерски науки 

и информатика

Факултет за компјутерски 

науки и информатика

Банкарски и финансиски 

менаџмент, Управување 

и организација, Бизнис, информатика, 

Економија, Маркетинг, Меѓународен, 

бизнис, Пари 

и финансии, Јавен сектор 

и економија на животната, 

Квантитативни финансиии

и актуарство, Туризам

Економски факултет

Антички и хуманистички студии, 

Англистика, Англистика (дводисциплинарна), 

Англистика (двопредметна, педагошка), 

Англистика  (педагошка), Етнологија 

и културна антропологија, Етнологија 

и културна антропологија 

(дводисциплинарна), Грчки јазик, книжевност 

и култура (дводисциплинарна), Грчки јазик, 

книжевност и култура (двопредметен, 

педагошки), Толкување (Јазик A-C1-C2), 

Латински јазик, книжевност и култура 

(дводисциплинарен), Латински јазик, 

книжевност и култура (двопредметен, 

педагошки), Преведување

Филозофски факултет

Урбанизам

Факултет 

за архитектура



ЗАЕДНИЧКА И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН 

МАГИСТЕРСКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИСКИ 

ЈАЗИК 2018/2019

Преведување 

(словенечки, англиски, 

француски) 

Преведување (словенечки, 

англиски, германски) 

Културна разновидност 

и транснационални процеси 

(CREOLE)

Филозофски факултет

(заедничка програма) 

Трибологија 

на површини и контакти

(TRIBOS)

Машински факултет

(заедничка програма) 

Мултимедија

Факултет за компјутерски 

науки и информатика

& Факултет 

за електротехника

(интердисциплинарен)

Педагошка 

компјутеристика

и информатика

Факултет за компјутерски 

науки и информатика, 

Педагошки факултет

(интердисциплинарен)

Менаџмент во управата

(Управна информатика,

Управување со човечки 

ресурси, Менаџмент 

во локалната самоуправа, 

Менаџмент на квалитетот 

во јавниот сектор)

Факултет за управа

(заедничка програма) 

Туристички 

менаџмент (EMTM)

Економски факултет

(заедничка програма) 



ДОКТОРСКА СТУДИСКА ПРОГРАМА 2018/2019

Архитектура

Биомедицина

Биолошки науки

Изградена средина

Хемиски науки

Компјутерски науки 

и информатика

Статистика

Економски и бизнис науки

Електротехника

Заштита на животната средина

Управување и економија на 

јавниот сектор

Хуманистика и општествени 

науки

Кинезиологија

Право

Машинство

Наука и инженерство 

на материјали

Математика и физика

Обука на наставници и образовни 

науки

Текстил, графика и обликување 

текстил

Морепловство и сообраќај

Теологија

предавачите 

и студентите 

го избираат јазикот, 

на кој ќе се одржуваат 

предавањата



РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ И ИНТЕГРИРАНИ МАГИСТЕРСКИ 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

За државјани на ЕУ

Прв рок за пријавување Од 6 февруари до 30 Март 2018 година

Втор рок за пријавување Од 22 до 29 Август 2018 година

За Словенци без словенечко државјанство и за државјани на земјите 

кои не се членки на ЕУ

Прв рок за пријавување Од 6 февруари до 20 Април 2018 година

Втор рок за пријавување од 12 до 14 Септември 2018 година

МАГИСТЕРСКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Роковите за пријавување се објавени во огласот за запишување на секоја 

програма посебно. Во случај кога не постои одреден датум, рокот за 

пријавување е 10 Септември 2018 година

Национален 

онлајн систем

за запишување 

и признавање на 

странското 

образование

Матура или 

диплома

не е услов 

за регистрација

Е услов за 

запишување

ДОКТОРСКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Рокови за пријавување од студиска програма до студиската програма се 

разликуваат (од јуни до септември)



МОЖНОСТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ

ГОДИНА ПЛУС
Интеграција во 

словенечката средина и 

студиите на Универзитетот 

во Љубљана

Онлајн учење 

словенечкиот јазик

Курсеви 

словенечкиот јазик

Лаборатории

Истражувачки активности

Инкубатор на 

Универзитетот во 

Љубљана

Библиотеки

Вон-наставни активности

Поврзување со работодавците

Дополнителни курсеви

Летна школа

Размена

Можности за работа

Субвенционирани 

студентски оброци

& транспорт

Советување

преку Skype

"Добредојдовте" 

дена



СМЕСТУВАЊЕ

СТУДЕНТСКИ 

ДОМОВИ 

ЉУБЉАНА

Институтот 

за Студентско советување 

www.mkvadrat.si

www.nepremicnine.net

www.airbnb.com

www.housinganywhere.com

www.visitljubljana.si

ДОМОВИ ЗА 

ПОСТДИПЛОМЦИ

Вработените студенти 

на докторските студии

(статус на млади истражувачи) 

Студенти на докторски студии без 

словенечко државјанство и без 

статус на млад истражувач кои 

добиваат стипендија во 

Република Словенија



МЕЃУНАРОДНИ СОРАБОТКА

Размена на ученици и вработени

Заеднички истражувачки проекти 

и активности

Заеднички конференции, 

семинари, работилници, 

симпозиуми, итн

Заеднички програми, двојни 

дипломи



КОНТАКТ

www.uni-lj.si/study

study.info@uni-lj.si
Покана за упис 

на Универзитетот 

во Љубљана



НЕКОЛКУ ФАКТИ:
• втор најголем универзитет;
• околу 13 500 студенти; 
• 17 факултети, 2 членки (Студентски домови и Универзитетска библиотека);
• 185 студиски програми (додипломски: 77, постдипломски: 72, докторски: 36)
• 672 странски студенти во 2017/2018
• 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)



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
Не-членки на ЕУ: до 20ти April 2018 (прв уписен рок), 12ти-14ти Септември 2018 (втор уписен рок).

Постдипломски студии
Не-членки на ЕУ: до 31ви Мај 2018 (прв уписен рок), 9ти Јули - 10ти Септември 2018 (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


UNIVERSITY OF PRIMORSKA



The University of Primorska was 
founded by the Republic of Slovenia on 
29th January 2003 as the third 
Slovenian University. 

Its name “Primorska” is the name of 
the region where it is located, that is 
the Littoral region of Slovenia.

The University of Primorska operates in 
a bordering area as a contact point 
between Central Europe, South-Eastern 
Europe and the Mediterranean.



Mission 

Generate and transmit new knowledge, 
disseminating it through technological 
innovation and contributing to the 
sustainable development of the local 
community and wider region. 

Lead to the formation of creative experts 
and thinkers as a result of educational 
processes based on research, innovations 
and practical training. 



6 faculties:
oFaculty of Humanities
o Faculty of Management
o Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
o Faculty of Education
o Faculty of Tourism Studies
o Faculty of Health Care

2 associate members:
o Faculty of Design
o Valdoltra Orthopaedic Hospital

Research institute:
o Andrej Marušič Institute



Study in numbers 

Number of study programmes implemented at UP in the 
academic year 2017/18 – 78:
- 30 undergraduate study programmes at 1st cycle, 
- 34 postgraduate study programmes at 

2nd cycle and 
- 14 postgraduate doctoral study programmes.

The number of students in the 
academic year 2016/17 – 5.103:
- undergraduate : 3.750
- postgraduate: 1.353





SLO and EU NON EU

1st application period 6.2.2018 – 30.3.2018 6.2. 2018 – 25.5.2018

2nd application period 22.8.2018 – 29.8.2018 28.5.2018 – 20.7.2018

3rd application period - 13.8.2018 – 14.9.2018

Admission  and Information Office

of University of Primorska

Titov trg 4, 6000 Koper 

E-mail: vpis@upr.si

www.vpis.upr.si

http://www.vpis.upr.si/


University of Primorska Press

http://www.hippocampus.si/

http://www.hippocampus.si/


Универзитетот во Нова Горица  



Универзитетот во Нова Горица 

Унгарија

Австрија 

Италија

Хрватска



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

Foto: David Štulc Zornik, LTO Bovec; TIC Brda

Горишки Регион



• Млад и современ град

• Мал, научно-истражувачки насочен универзитет,
основан во 1995

• Меѓународна соработка
• 2017/18: 45 % странски студенти

Foto: Hanna Budasheva

Нова Горица и Универзитетот во Нова Горица  



Локације

Foto: Miha Godec, Arhiv UNG 

Нова Горица, Словенија (1)

Випава, Словенија (2)

Ајдовшчина, Словенија (3)

Горица, Италија (4)

Венеција, Италија (5)



Универзитетот во Нова Горица: студиски програми (1) 

• Факулетет за инженерство и менаџмент

Иженерство и менаџмент (додипломски и мастерски) 

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

Можност за двојна мастер диплома од универзитетот Ca’ Foscari во Венеција

• 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)

Единствената високата школа во Словенија со специјализирани

тригодишни додипломски студии па лозарство и енологија



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) 

Дигитална хуманистика (мастесрки; jedinstveni program u Sloveniji)

Миграции и меѓународни односи (Еразмус Мундус)



• Факултет за постдипломски студии (докторски програми)
Наука за животната средина

Физика

Молекуларна генетика и биотехнологија

Науката од карстот

Хуманистика

Когнитивна наука за јазикот

Економија и тахники за заштита на архитектонското и прирпдното наследство)

(Можност за двојна докторска диплома од универзитетот IUAV во Венеција, Италија)  

Foto: arhiv Tanje Pipan

Универзитетот во Нова Горица: студиски програми (3) 



Предности за студирањето на УНГ (1)

• Актуелни програми, практични студии

• Големи шанси за запослување откако ќе дипломирате

(93% вработени студенти (1 година после дипломирање)

• практичната работа на студентите студентите во компании, 

учество во студентски проекти, соработка со компании

Foto: Danjel Cotič – praksa u firmi Mahle, arhiv Visoke škole za vinogradarstvo i vinarstvo UNG



Предности за студирањето на УНГ (2)

• Мали студентски групи

• Многу поволниот броен однос наставник – студент (приближно

1 : 3, обезбедувајќи индивидуален пристап кон студентите) 

• Достапност на професорите и опремата за истражување

• Успешна научна активност, вклучувајќи ѓи студентите во

научни проекти

• Поттик на студентите за меѓународните измени во текот 

на студиите

Foto: Miha Godec



• Ит поддршка: онлајне предавања, консултации на далечина итн.

• Студиите кои се прилагодливи за професионалните спортисти

Foto: Primož Brecelj

Предности за студирањето на УНГ (3)



Општи предности за студирањето на УНГ (3)

• Студии без школарина и за македонските државјани 

(основени и мастер студии) за повеќето студии на UNG

• 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



Рокови за аплицирање за 2018/19

за македонските државјани

Додипломски студиски програми 

1. приемен повик: 2. 2. – 30. 3. 2018
2. приемен повик: 1. 5. – 1. 7. 2018
3. приемен повик: 1. 8. – 1. 9. 2018
4. приемен повик: 26. – 27. 9. 2018 (12.00 CET)

Мастерски и докторкси студиски програми*

1. приемен повик: 6. 2. – 30. 3. 2018
2. приемен повик: 1. 5. – 1. 7. 2018
3. приемен повик: 1. 8. – 1. 9. 2018
4. приемен повик: 26. – 27. 9. 2018 (12.00 CET)

*Рокови за аплицирање за мастер програм,миграцијаи меѓукултурни односи: : 

www.emmir.org

http://www.emmir.org/


• Студиски јазик: 
Додипломски и мастерски програми: во принцип е словенскиот, но 

прилагодувањата се можни во специфични ситации, ако има доволно 

кандидати за паралелни програми и на англиски јазик; сите докторски 

програми: во принцип на англиски јазик

• Уписен систем без примени испити, освен Академијата за уметности

(портфолио, интервју, мотивационо писмо)

• Ценовник за 2018/19: www.ung.si

Foto: Hanna Budasheva

http://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 2017: UNG 186. место во светот

Многу добри резултати на УНГ во системот на 
меѓународни рангирања на универзитети U-Multirank
www.umultirank.org



Универзитетот во Нова Горица - контакт

Повеќе информации: www.ung.si

Информации за упис: studentska.pisarna@ung.si

Онлајн инфо контакт:  veronika.piccinini@ung.si

Univerza v Novi Gorici
Study at UNG

univerza.v.novi.gorici

http://www.ung.si/
mailto:studentska.pisarna@ung.si
mailto:veronika.piccinini@ung.si
https://www.facebook.com/univerza.v.novi.gorici/
https://www.facebook.com/study.at.UNG/
https://www.instagram.com/univerza.v.novi.gorici/


КОНТАКТ

StudyinSlovenia website
info@studyinslovenia.si
StudyinSlovenia FB, 
Instagram , Youtube 
Channel

University of Ljubljana website

e-mail study.info@uni-lj.si

University of Ljubljana FB

University of Nova Gorica
website ,e-mail 
studentska.pisarna@ung.si
University of Nova Gorica
FB

University of Primorska
website ,e-mail vpis@upr.si
University of Primorska FB, 
University of Primorska
Press

University of Maribor 
website , e-mails: 
vpis@um.si,
poststudy@um.si
University of Maribor FB

http://www.studyinslovenia.si/
mailto:info@studyinslovenia.si
https://www.facebook.com/StudyinSlovenia/
https://www.instagram.com/studyinslovenia/
https://www.youtube.com/channel/UCnf8kVB_h8ZWSqs-vBv5Uiw
http://www.uni-lj.si/study
mailto:study.info@uni-lj.si
https://www.facebook.com/unilj/
http://www.ung.si/
mailto:studentska.pisarna@ung.si
https://www.facebook.com/univerza.v.novi.gorici/?rf=112743382072754
http://www.vpis.upr.si/
mailto:vpis@upr.si
https://www.facebook.com/UniversityUP/
http://www.hippocampus.si/
http://www.um.si/
mailto:vpis@um.si
mailto:poststudy@um.si
http://www.facebook.com/UniversityOfMaribor


Ви благодариме за вниманието!
Среќно понатаму!


