
 

БАРАЊЕ 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ И/ИЛИ ЕКВИВАЛЕНЦИЈА НА СТРАНСКА 

ВИСОКООБРАЗОВНА КВАЛИФИКАЦИЈА 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО: 

Име Презиме 

Датум на раѓање Единствен матичен број на граѓанинот 

Место и држава на раѓање Државјанство 

Националност Пол:               Машки             Женски 

Адреса на живеење Град и држава 

Е - пошта Телефонски број за контакт 

 

2.  ЦЕЛ НА ПРИЗНАВАЊЕТО НА СТРАНСКАТА ВИСОКООБРАЗОВНА   

  КВАЛИФИКАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (заокружи) 

a) Признавање и еквиваленција 

б)   Признавање 

в)   Еквиваленција  

3.   ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА СТРАНСКА ВИСОКООБРАЗОВНА КВАЛИФИКАЦИЈА         

ЗА КОЈА СЕ БАРА ПРИЗНАВАЊЕ 

Назив на високообразовната установа 

 

Адреса на високообразовната установа 

 

Град, држава 

 

Веб адреса на високообразовната установа 

 

Студиска област- насока 

 

Начин на студирање (на пример: редовно, вонредно, учење на далечина, заедничка 

диплома) 

Стекнат степен/титула/назив/звање 

 

Траење на студии според студиска програма (број на години)           _______   години 

Датум на запишување на студии                                                           /_ _/_ _/_ _ _ _ 

Датум на завршување на студии                                                          /_ _/_ _/_ _ _ _ 

Датум на издавање на квалификацијата                                             /_ _/_ _/_ _ _ _ 



 

Услови за стекнување на странската високообразовна квалификација: (заокружи) 

 теза, дисертација 

 завршен испит 

 друго __________________________________________________ 

 

 

Дали високообразовната квалификација е стекната на еден од првите 500 универзитети 

рангирани на последната објавена листа од следните институции: Институт за високо 

образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher 

Education Supplement- Word University Ranking: (заокружи) 

 Да       

 Не 

 

4.ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Назив на институцијата Град и 

држава 

Назив на 

стекнатата 

квалификација 

Година на 

запишување 

Година на 

завршување 

 

     

     

     

 

Под целосна морална, кривична и материјална одговорност изјавувам дека 

документацијата која ја поднесувам е валидна и комплетна согласно листата на 

потребни документи на Информативниот центар за еквиваленција и признавање на 

странски високообразовни квалификации. 

 

        Скопје,                           Потпис, 

_______________ година          ___________________

  

 

Напомена: 

1. Законски утврдениот рок за донесување решение за признавање односно за 

одбивање на странска високообразовна квалификација е 60 дена од ден на 

поднесување на барањето или осум работни дена доколку е стекната на  

еден од првите 500 Универзитети рангирани на последната објавена листа 

од следните институции: Институтот за високо образование при Шангајскиот 

Џио Тонг Универзитет, US News&World Report и Times Higher Education 

Supplement-World University Ranking) ; 

2. Доколку комисијата утврди дека не е доставена комплетна документација, ќе 

бидете известени за надополнување на документацијата во рок од 30 дена, 

во спротивно барањето се одбива; 

3. Нотарски и судски заверените примероци остануваат за потребите на 

архивата на Министерството за образование и наука. 


