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

Универзитет „Американ колеџ“ - Скопје 
 

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 правни 

науки 

Скопје Деловно право втор циклус  120 нивен бр. 02-1059/1 од 16.11.2020 

год., наш бр. 08-220/1 од 

16.11.2020 год. 

08-220/4 од 23.02.2021 год. 

2. Факултет за правни 

науки 

Скопје Деловно право втор циклус  60 нивен бр. 02-1058/1 од 16.11.2020 

год., наш бр. 08-221/1 од 

16.11.2020 год. 

08-221/4 од 23.02.2021 год. 

3. Факултет за правни 

науки 

Скопје Право на европска унија и 

европска интеграција 

втор циклус  60 нивен бр. 02-502/1 од 12.05.2021 

год., наш бр. 08-496/1 од 

12.05.2021 год. 

08-496/4 од 01.06.2021 год. 

4. Факултет за правни 

науки 

Скопје Право на европска унија и 

европска интеграција 

втор циклус  60 нивен бр. 02-503/1 од 12.05.2021 

год., наш бр. 08-497/1 од 

12.05.2021 год. 

08-497/4 од 01.06.2021 год. 

5. 

Факултет за политички 

науки Скопје 

Меѓународни односи и 

дипломатија 

втор циклус  120 нивен бр. 02-911/1 од 20.08.2021 

год., наш бр. 08-710/1 од 

20.08.2021 год. 

08-710/4 од 09.09.2021 год. 

6. 

Факултет за политички 

науки Скопје 

Меѓународни односи и 

дипломатија 

втор циклус  60 нивен бр. 02-910/1 од 20.08.2021 

год., наш бр. 08-711/1 од 

20.08.2021 год. 

08-711/4 од 09.09.2021 год. 

7. 

Факултет за политички 

науки Скопје 

Меѓународни односи и 

дипломатија 

прв циклус 240 нивен бр. 02-909/1 од 20.08.2021 

год., наш бр. 08-712/1 од 

20.08.2021 год. 

08-712/4 од 09.09.2021 год. 

8. Факултет за деловна 

економија и 

организациони науки  Скопје Сметководство и ревизија 

прв циклус 240 нивен бр. 02-1691/1 од 24.11.2021 

год., наш бр. 08-1110/1 од 

24.11.2021 год. 

08-1110/4 од 22.12.2021 год. 

9. Факултет за деловна 

економија и 

организациони науки  Скопје Сметководство и ревизија 

втор циклус  120 нивен бр. 02-1692/1 од 24.11.2021 

год., наш бр. 08-1111/1 од 

24.11.2021 год. 

08-1111/4 од 22.12.2021 год. 

10 

Факултет за деловна 

економија и 

организациони науки  Скопје 

Маркетинг и дигитална 

трансформација прв циклус  180 

нивен бр. 02-340/3 од 25.11.2022 

год., наш бр. 08-1178/1 од 

25.11.2022 год. 

08-1178/4 од 06.12.2022 год. 

 


