
РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ/ЕДИНИЦИ НА ВИСОКО ОБРАЗОВНАТА УСТАНОВА:  

Универзите на Југоисточна Европа - Тетово 

Р.б. Факултети Седиште Назив на студиска 

програма 

Циклус на 

студии 

ЕКТС Број и датум на доставено барање од 

страна на ВОУ (нивен/наш број) 

Број и датум на Решение за 

почеток со работа 

1. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Политички науки втор циклус 120 нивен бр.03-353/2 од 17.02.2021 год., 

наш бр. 08-47/1 од 17.02.2021 год. 

08-47/4 од 10.03.2021 год. 

2. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Политички науки втор циклус 60 нивен бр.03-2861/2 од 06.10.2020 год., 

наш бр. 08-168/1 од 06.10.2020 год. 

08-168/4 од 10.03.2021 год. 

3. Правен факултет Тетово Меѓународно право втор циклус 60 нивен бр.03-2772/3 од 28.10.2020 год., 

наш бр. 08-199/1 од 30.10.2020 год. 

08-199/4 од 10.03.2021 год. 

4. Правен факултет Тетово Уставно и управно право втор циклус 60 нивен бр.03-2774/3 од 28.10.2020 год., 

наш бр. 08-200/1 од 30.10.2020 год. 

08-200/4 од 10.03.2021 год. 

5. Правен факултет Тетово Кримининалистика и 

безбедност 

прв циклус 240 нивен бр.03-2617/3 од 28.10.2020 год., 

наш бр. 08-201/1 од 30.10.2020 год. 

08-201/4 од 10.03.2021 год. 

6. Факултет за 

современи науки и 

технологии 

Тетово Архитетктура и дизајн прв и втор 

интегрирани 
300 нивен бр.03-950/5 од 06.11.2020 год., 

наш бр. 08-214/1 од 11.11.2020 год. 

08-214/4 од 10.03.2021 год. 

7. Правен факултет Тетово Студии за безбедност втор циклус 60 нивен бр.03-3292/2 од 06.11.2020 год., 

наш бр. 08-215/1 од 11.11.2020 год. 

08-215/4 од 10.03.2021 год. 

8. Факултет за 

современи науки и 

технологии 

Тетово Социјална работа и 

социјална политика 

прв циклус 240 нивен бр.03-3927/2 од 22.12.2020 год., 

наш бр. 08-325/1 од 24.12.2020 год. 

08-325/4 од 10.03.2021 год. 

9. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Управување и менаџмент 

во јавниот сектор 

втор циклус 120  нивен бр.03-1049/2 од 07.04.2021 год., 

наш бр. 08-428/1 од 07.04.2021 год. 

08-428/4 од 04.05.2021 год. 

10. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Компјутерски науки, 

насока: Наука за податоци 

втор циклус 120 

ЕКТС 

нивен бр.03-909/2 од 07.04.2021 год., 

наш бр. 08-429/1 од 07.04.2021 год. 

08-429/4 од 04.05.2021 год. 



11. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Компјутерски науки, 

насока: Софтверско 

инженерство 

втор циклус 120 

ЕКТС 

нивен бр.03-910/2 од 07.04.2021 год., 

наш бр. 08-430/1 од 07.04.2021 год. 

08-430/4 од 04.05.2021 год. 

12. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Компјутерски науки, 

насока: Веб и мобилни 

системи 

втор циклус 120 

ЕКТС 

нивен бр.03-912/2 од 07.04.2021 год., 

наш бр. 08-431/1 од 07.04.2021 год. 

08-431/4 од 04.05.2021 год. 

13. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Меѓународни односи и 

дипломатија 

втор циклус 120 

ЕКТС 

нивен бр.03-1436/2 од 07.05.2021 год., 

наш бр. 08-490/1 од 10.05.2021 год. 

08-490/4 од 28.05.2021 год. 

14. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Зелена економија и 

одрѓлив развој 

втор циклус 60 нивен бр.03-12/6 од 26.05.2021 год., наш 

бр. 08-520/1 од 27.05.2021 год. 

08-520/4 од 01.07.2021 год. 

15. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Зелена економија и 

одрѓлив развој 

втор циклус 60 нивен бр.03-12/7 од 26.05.2021 год., наш 

бр. 08-521/1 од 27.05.2021 год. 

08-521/4 од 01.05.2021 год. 

16. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Енергија, економија и 

животна средина 

прв циклус 240 нивен бр.03-9/6 од 26.05.2021 год., наш 

бр. 08-522/1 од 27.05.2021 год. 

08-522/4 од 01.07.2021 год. 

17. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Енергија, економија и 

животна средина 

прв циклус 240 нивен бр.03-9/7 од 26.05.2021 год., наш 

бр. 08-523/1 од 27.05.2021 год. 

08-523/4 од 01.07.2021 год. 

18. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Енергија, економија и 

животна средина 

прв циклус 180 нивен бр.03-10/6 од 26.05.2021 год., наш 

бр. 08-524/1 од 27.05.2021 год. 

08-524/4 од 01.07.2021 год. 

19. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Енергија, економија и 

животна средина 

прв циклус 180 нивен бр.03-10/7 од 26.05.2021 год., наш 

бр. 08-525/1 од 27.05.2021 год. 

08-525/4 од 01.07.2021 год. 

20. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Енергија, економија и 

животна средина 

втор циклус 120 нивен бр.03-11/6 од 26.05.2021 год., наш 

бр. 08-526/1 од 27.05.2021 год. 

08-526/4 од 01.07.2021 год. 

21. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Енергија, економија и 

животна средина 

втор циклус 120 нивен бр.03-11/7 од 26.05.2021 год., наш 

бр. 08-527/1 од 27.05.2021 год. 

08-527/4 од 01.07.2021 год. 

22. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Социјална работа и 

социјална политика 

втор циклус 120 

ЕКТС 

нивен бр.03-2029/2 од 05.07.2021 год., 

наш бр. 08-606/1 од 05.07.2021 год. 

08-606/4 од 19.07.2021 год. 

23. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Социјална работа и 

социјална политика 

втор циклус 60 

ЕКТС 

нивен бр.03-2037/2 од 05.07.2021 год., 

наш бр. 08-607/1 од 05.07.2021 год. 

08-607/4 од 19.07.2021 год. 



24. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Управување и менаџмент 

во јавниот сектор 

втор циклус 60 

ЕКТС 

нивен бр.03-2038/2 од 05.07.2021 год., 

наш бр. 08-608/1 од 05.07.2021 год. 

08-608/4 од 19.07.2021 год. 

25. Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Преведување и толкување 

од македонски на албански 

јазик и обратно 

прв циклус 240 нивен бр.03-1147/4 од 14.06.2021 год., 

наш бр. 08-577/1 од 15.06.2021 год. 

08-577/4 од 09.08.2021 год. 

26. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Бизнис аналитика прв циклус 240 нивен бр.03-8/6 од 14.06.2021 год., наш 

бр. 08-579/1 од 15.06.2021 год. 

08-579/4 од 03.08.2021 год. 

27. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Бизнис аналитика прв циклус 240 нивен бр.03-8/7 од 14.06.2021 год., наш 

бр. 08-578/1 од 15.06.2021 год. 

08-578/4 од 09.08.2021 год. 

28. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Бизнис аналитика - на 

англиски јазик 

прв циклус 180 нивен бр.03-7/7 од 30.08.2021 год., наш 

бр. 08-786/1 од 31.08.2021 год. 

08-786/4 од 27.09.2021 год. 

29. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Бизнис економија, насока: 

финансии, банкарство и 

сметководство 

прв циклус 240 нивен бр.03-1486/5 од 22.09.2021 год., 

наш бр. 08-891/1 од 22.09.2021 год. 

08-891/4 од 21.10.2021 год. 

30. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Бизнис економија, насока: 

финансии, банкарство и 

сметководство - на 

англиски јазик 

прв циклус 240 нивен бр.03-1486/4 од 22.09.2021 год., 

наш бр. 08-892/1 од 22.09.2021 год. 

08-892/4 од 21.10.2021 год. 

31. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Бизнис економија, насока: 

Маркетинг и иновационен 

менаџмент 

прв циклус 240 нивен бр.03-1197/5 од 22.09.2021 год., 

наш бр. 08-893/1 од 22.09.2021 год. 

08-893/4 од 21.10.2021 год. 

32. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Бизнис економија, насока: 

Маркетинг и иновационен 

менаџмент - на англиски 

јазик 

прв циклус 240 нивен бр.03-1197/4 од 22.09.2021 год., 

наш бр. 08-894/1 од 22.09.2021 год. 

08-894/4 од 21.10.2021 год. 

33. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Бизнис економија, насока: 

Применет бизнис - на 

англиски јазик 

прв циклус 180 нивен бр.03-760/4 од 22.09.2021 год., 

наш бр. 08-895/1 од 22.09.2021 год. 

08-895/4 од 21.10.2021 год. 

34. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Бизнис економија, насока: 

Применет бизнис 

прв циклус 180 нивен бр.03-760/5 од 22.09.2021 год., 

наш бр. 08-896/1 од 22.09.2021 год. 

08-896/4 од 21.10.2021 год. 

35. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Бизнис економија, насока: 

Бизнис аналитика 

прв циклус 180 нивен бр.03-1196/3 од 27.09.2021 год., 

наш бр. 08-917/1 од 27.09.2021 год. 

08-917/4 од 25.10.2021 год. 



36. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Меѓународни односи и 

дипломатија - на англиски 

јазик 

втор циклус 120 

ЕКТС 

нивен бр.03-3108/2 од 04.10.2021 год., 

наш бр. 08-938/1 од 04.10.2021 год. 

08-938/4 од 25.10.2021 год. 

37. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Меѓународни односи и 

дипломатија  

втор циклус 60 нивен бр.03-3710/2 од 29.10.2021 год., 

наш бр. 08-1035/1 од 01.11.2021 год. 

08-1035/4 од 09.11.2021 год. 

39. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Јавна администрација втор циклус 60 нивен бр. 03-3347/4 од 24.12.2021 год., 

наш бр. 08-1202/1 од 27.12.2021 год. 

08-1202/4 од 11.01.2022 год. 

40. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Јавна администрација втор циклус 120 нивен бр. 03-3341/4 од 24.12.2021 год., 

наш бр. 08-1201/1 од 27.12.2021 год. 

08-1201/4 од 11.01.2022 год. 

41. 

Правен факултет Тетово 

Криминалистика и 

безбедност втор циклус 120 

нивен бр. 03-3354/4 од 24.12.2021год., 

наш бр. 08-1200/1 од 27.12.2021 год. 

08-1200/4 од 10.02.2022 год. 

42. 
Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации Тетово 

Водство и управување во 

образование втор циклус 60 

нивен бр. 03-812/2 од 23.03.2022год., 

наш бр. 08-359/1 од 24.03.2022 год. 

08-359/4 од 05.04.2022 год. 

43. 
Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации Тетово 

Водство и управување со 

образование втор циклус 120 

нивен бр. 03-811/2 од 23.03.2022 год., 

наш бр. 08-360/1 од 24.03.2022 год. 

08-360/4 од 05.04.2022 год. 

44. Факултет за бизнис 

и економија  Тетово 

Бизнис администрација 

(МБА), англиски јазик втор циклус 120 

нивен бр. 03-505/2 од 03.03.2022 год., 

наш бр. 08-313/1 од 03.03.2022 год. 

08-313/4 од 11.03.2022 год. 

45. 
Факултет за 

современи науки и 

технологии Тетово Бизнис информатика втор циклус 120 

нивен бр. 03-175/2 од 01.02.2022 год., 

наш бр. 08-267/1 од 02.02.2022 год. 

08-267/4 од 14.02.2022 год. 

46. 
Факултет за 

современи науки и 

технологии Тетово Бизнис информатика втор циклус 60 

нивен бр. 03-176/2 од 01.02.2022 год., 

наш бр. 08-268/1 од 02.02.2022 год. 

08-268/4 од 14.02.2022 год. 



47. Факултет за 

современи науки и 

технологии 

Тетово Компјутерски науки, 

насока Развој на софтвер и 

апликации - на англиски 

јазик 

втор циклус 60 нивен бр. 03-503/2 од 03.03.2022 год., 

наш бр. 08-314/1 од 03.03.2022 год. 

08-314/4 од 11.03.2022 год. 

48. факултет за 

современи и 

општествени науки 

Тетово Јавна администрација втор циклус  120 нивен бр. 03-1332/2 од 09.05.2022 год., 

наш бр. 08-476/1 од 09.05.2022 год. 

08-476/4 од 20.05.2022 год. 

49. Факултет за бизнис 

и економија  Тетово 

Бизнис администрација 

(МБА), 

втор циклус  120 нивен бр. 03-1138/2 од 20.04.2022 год., 

наш бр. 08-418/1 од 20.04.2022 год. 

08-418/4 од 05.05.2022 год. 

50. Факултет за бизнис 

и економија  Тетово 

Финансии - по англиски 

јазик 

втор циклус  120 нивен бр. 03-1326/1 од 09.05.2022 год., 

наш бр. 08-481/1 од 09.05.2022 год. 

08-481/4 од 20.05.2022 год. 

51. Факултет за бизнис 

и економија  Тетово Финансии 

втор циклус  60 нивен бр. 03-1325/1 од 09.05.2022 год., 

наш бр. 08-482/1 од 09.05.2022 год. 

08-482/4 од 20.05.2022 год. 

52. Факултет за бизнис 

и економија  Тетово 

Финансии - по англиски 

јазик 

втор циклус  60 нивен бр. 03-1324/1 од 09.05.2022 год., 

наш бр. 08-483/1 од 09.05.2022 год. 

08-483/4 од 20.05.2022 год. 

53. Факултет за бизнис 

и економија  Тетово Финансии  

втор циклус  120 нивен бр. 03-1327/1 од 09.05.2022 год., 

наш бр. 08-484/1 од 09.05.2022 год. 

08-484/4 од 20.05.2022 год. 

54. Факултет за бизнис 

и економија  Тетово 

Бизнис аналитика - на 

англиски јазик 

втор циклус  60 нивен бр. 03-1323/1 од 09.05.2022 год., 

наш бр. 08-485/1 од 09.05.2022 год. 

08-485/4 од 20.05.2022 год. 

55. Факултет за бизнис 

и економија  Тетово Бизнис аналитика 

втор циклус  60 нивен бр. 03-1322/1 од 09.05.2022 год., 

наш бр. 08-486/1 од 09.05.2022 год. 

08-486/4 од 20.05.2022 год. 

56. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Маркетинг и иновационен 

менаџмент - по англиски 

јазик 

втор циклус  60 нивен бр. 03-1780/1 од 15.06.2022 год., 

наш бр. 08-584/1 од 15.06.2022 год. 

08-584/4 од 22.06.2022 год. 

57. 
Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Германски јазик и 

литература 

прв циклус 240 нивен бр. 03-1331/2 од 09.05.2022 год., 

наш бр. 08-477/1 од 09.05.2022 год. 

08-477/4 од 23.05.2022 год. 

58. 
Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Германски јазик и 

литература 

прв циклус 180 нивен бр. 03-1330/2 од 09.05.2022 год., 

наш бр. 08-478/1 од 09.05.2022 год. 

08-478/4 од 20.05.2022 год. 



59. 
Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Меѓународни комуникации прв циклус 240 нивен бр. 03-1776/2 од 15.06.2022 год., 

наш бр. 08-580/1 од 15.06.2022 год. 

08-580/4 од 22.06.2022 год. 

60. 
Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Меѓународни комуникации прв циклус 180 нивен бр. 03-1777/2 од 15.06.2022 год., 

наш бр. 08-581/1 од 15.06.2022 год. 

08-581/4 од 22.06.2022 год. 

61. 
Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Меѓународни комуникации втор циклус 60 нивен бр. 03-1329/2 од 09.05.2022 год., 

наш бр. 08-479/1 од 09.05.2022 год. 

08-479/4 од 23.05.2022 год. 

62. 
Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Меѓународни комуникации втор циклус 120 нивен бр. 03-1328/2 од 09.05.2022 год., 

наш бр. 08-480/1 од 09.05.2022 год. 

08-480/4 од 23.05.2022 год. 

63. Правен факултет Тетово Уставно и управно право втор циклус 120 нивен бр. 03-499/4 од 20.04.2022 год., 

наш бр. 08-419/1 од 20.04.2022 год. 

08-419/4 од 05.05.2022 год. 

64. Правен факултет Тетово Граѓанско право втор циклус 60 нивен бр. 03-1626/2 од 31.05.2022 год., 

наш бр. 08-509/1 од 31.05.2022 год. 

08-509/4 од 07.06.2022 год. 

65. Правен факултет Тетово Граѓанско право втор циклус 120 нивен бр. 03-1625/2 од 31.05.2022 год., 

наш бр. 08-510/1 од 31.05.2022 год. 

08-510/4 од 07.06.2022 год. 

66. Правен факултет Тетово Меѓународно право втор циклус 120 нивен бр. 03-1623/2 од 31.05.2022 год., 

наш бр. 08-511/1 од 31.05.2022 год. 

08-511/4 од 07.06.2022 год. 

67. Правен факултет Тетово Кривично право втор циклус 60 нивен бр. 03-1775/2 од 15.06.2022 год., 

наш бр. 08-579/1 од 16.06.2022 год. 

08-579/4 од 22.06.2022 год. 

68. Правен факултет Тетово Кривично право втор циклус 120 нивен бр. 03-1779/2 од 15.06.2022 год., 

наш бр. 08-583/1 од 15.06.2022 год. 

08-583/4 од 22.06.2022 год. 

69. Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Англиски јазик и 

литература 

прв циклус 180 нивен бр. 03-2502/2 од 15.07.2022 год., 

наш бр. 08-725/1 од 15.05.2022 год. 

08-725/4 од 25.07.2022 год. 

70. Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Англиски јазик и 

литература 

прв циклус 240 нивен бр. 03-2504/2 од 15.07.2022 год., 

наш бр. 08-727/1 од 15.05.2022 год. 

08-727/4 од 25.07.2022 год. 



71. Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Настава по англиски јазик втор циклус 60 нивен бр. 03-2503/2 од 15.07.2022 год., 

наш бр. 08-726/1 од 15.05.2022 год. 

08-726/4 од 25.07.2022 год. 

72. Факултет за бизнис 

и економија  

Тетово Маркетинг и иновационен 

менаџмент  

втор циклус 60 нивен бр. 03-2210/2 од 05.07.2022 год., 

наш бр. 08-689/1 од 06.07.2022 год. 

08-689/4 од 13.07.2022 год. 

73. Факултет за 

современи науки и 

технологии 

Тетово Дигитален дизајн - на 

англиски јазик 

прв циклус 240 нивен бр. 03-2561/2 од 18.08.2022 год., 

наш бр. 08-826/1 од 18.08.2022 год. 

08-826/4 од 24.08.2022 год. 

74. Факултет за 

современи науки и 

технологии 

Тетово Дигитален дизајн прв циклус 240 нивен бр. 03-2559/2 од 18.08.2022 год., 

наш бр. 08-825/1 од 18.08.2022 год. 

08-825/4 од 24.08.2022 год. 

75. Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Германски студии втор циклус 60 нивен бр. 03-1621/4 од 27.09.2022 год., 

наш бр. 08-952/1 од 28.09.2022 год. 

08-952/4 од 10.10.2022 год. 

76. Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Германски студии втор циклус 120 нивен бр. 03-1622/4 од 27.09.2022 год., 

наш бр. 08-953/1 од 28.09.2022 год. 

08-953/4 од 10.10.2022 год. 

77. Факултет за јазици, 

култури и 

комуникации 

Тетово Настава по англиски јазик втор циклус 120 нивен бр. 03-1619/4 од 17.10.2022 год., 

наш бр. 08-1049/1 од 18.10.2022 год. 

08-1049/4 од 26.10.2022 год. 

78. Факултет за 

современи 

општествени науки 

Тетово Јавна администрација втор циклус 60 нивен бр. 03-3708/2 од 17.10.2022 год., 

наш бр. 08-1050/1 од 18.10.2022 год. 

08-1050/4 од 26.10.2022 год. 

79. Факултет за 

здравствени науки 

Тетово Студии за физиотерапија прв циклус 180 нивен бр. 03-6/4 од 11.11.2022 год., наш 

бр. 08-1133/1 од 14.11.2022 год. 

08-1133/4 од 22.11.2022 год. 

79. Факултет за 

здравствени науки 

Тетово Општа медицинска сестра прв циклус 180 нивен бр. 03-5/6 од 28.10.2022 год., наш 

бр. 08-1075/1 од 28.10.2022 год. 

08-1075/4 од 17.11.2022 год. 

80. Факултет за 

современи науки и 

технологии 

Тетово Компјутерски науки, 

насока Компјутерски науки 

втор циклус  60 нивен бр. 03-2077/9 од 05.12.2022 год., 

наш бр. 08-1199/1 од 05.12.2022 год. 

08-1199/4 од 12.12.2022 год. 

81. Факултет за 

современи науки и 

технологии 

Тетово Компјутерски науки, 

насока Компјутерски науки 

втор циклус  120 нивен бр. 03-2079/9 од 05.12.2022 год., 

наш бр. 08-1198/1 од 05.12.2022 год. 

08-1198/4 од 12.12.2022 год. 

 


