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Врз основа на член 52 од Законот за високо образование на РМ и Правилникот 
за режим на студирање на додипломските студии на МИТ Универзитет Скопје, 
Сенатот на МИТ Универзитет Скопје на својата седница одржана на ден 20.03.2014 
година, ги донесе следните правила за спроведување на колоквиуми и испити  на 
универезитетот: 

- За редовните студенти посетата на наставата е задолжителна.  
Во текот на семестарот студентот има право да отсуствува три пати на 
предавања и три пати на вежби по предмет. Секое отсуство треба да биде 
оправдано и евидентирано со соодветен документ. Доколку студентот има 
неоправдано отсуствувано повеќе од три пати, наставникот нема да го 
потврди присуството на наставата по предметот, односно студентот нема да 
се стекне со право на потпис по предметот, со што нема право да го полага 
истиот. Студентот за да се стекне со право да го полага предметот ќе треба 
да го слуша во семестарот во кој се предава наредната година, со што ќе 
треба да плати 21.67 евра (за студенти кои плаќаат школарина од 1.300 ЕУР) 
односно 25 ЕУР (за студенти кои плаќаат школарина од 1.500 ЕУР) по 
кредит, во денарска противвредност. 
Доколку студентот не се стекнал со право на потпис на повеќе од два 
предмета, ќе треба да го презапише семестарот, и да ги слуша предметите за 
кои не се стекнал со право за потпис во семестарот во кој се предаваат 
наредната година, како и да плати 21.67 евра (за студенти кои плаќаат 
школарина од 1.300 ЕУР) односно 25 ЕУР (за студенти кои плаќаат 
школарина од 1.500 ЕУР) по кредит, во денарска противвредност и останати 
казни предвидени со Договорот за студирање. 

- Вонредните студенти немаат право да ги полагаат предметите преку 
колоквиуми. Предметите ќе може да ги полагаат во редовните и вонредните 
сесии. На студентот може да му се овозможи да го полага предметот преку 
тестови, на негово барање, но доколку посетува настава. Наставата за 
вонредните студенти ќе се реализира, дополнително, во договор со 
предметниот професор. Дополнителната настава ќе се наплатува по цена 
што ќе ја одреди факултетот. 

- Овие правила стапуваат на сила на денот на донесувањето.   
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