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Листа на екстерни и интерни испити во рамките на Државната матура 2009   
потребни за упис на факултетите  

 
Општите информации за бројот и видот на испитите кои можат да ги избираат и полагаат кандидатите се дадени во „Концепцијата за 
матура и за завршен испит во средното образование со четиригодишно траење”. За државната матура се полагаат два екстерни 
испити (мајчин јазик и математика или странски јазик) и два интерни испити. Во табелите подолу се дадени информации за 
предметите кои ќе бидат вреднувани при уписот на различни факултети.  
- Во колоната „Екстерен испит” е наведен само изборниот предмет (мајчиниот јазик се подразбира затоа што е задолжителен) . 
Доколку е даден само еден предмет (само математика или само странски јазик) тоа значи дека факултетот (покрај мајчиниот јазик) ќе 
го вреднува само тој предмет. Доколку се дадени два предмети (на пр., математика / странски јазик) тоа значи дека и двата предмети 
еднакво ќе се вреднуваат при уписот на соодветниот факултет.  
- Во колоната „Интерни испити” се набројани повеќе предмети. Учениците од гимназиите, покрај екстерните испити, полагаат 
интерно два општообразовни предмети од листата што ја нуди секој од факултетите. Учениците од средните стручни училишта 
интерно полагаат еден општообразовен предмет и еден стручен предмет од соодветниот образовен профил, а учениците од средните 
уметнички училишта полагаат два стручни предмети (според Концепцијата).  
 
 
 Универзитет Факултет Екстерен испит Насока Интерни испити 
1 Св.Климент 

Охридски – 
Битола    
 
 

Технички Математика 
основно ниво / 
странски јазик 

машинство 
електротехника 
Графичко инжинерство 
Сообраќај и транспорт 
Информатика и 
компјутерска техника 
 
Студиска програма: 
Менаџмент на 
индустриски и 
информациони 
технологии 

(за гимназии) : 
Два општообразовни предмети од природно-
математичка област, по избор на ученикот 
(за средно стручно) : 
1 општообразовен предмет од природно-
математичка област и  
1 стручен предмет според образовниот профил 
на кандидатот 

  Администрација 
и менаџмент на 
информациски 
системи 

Математика 
основно ниво/ 
странски јазик 

 (за гимназии) : 
Информатика, 
Социологија, 
Математика или Странски јазик (оној кој не е 
одбран на екстерно ниво)  
Географија 
Филозофија 
Историја 
(за средно стручно) : 
Бизнис ,Информатика, Историја, Математика или 
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Странски јазик (оној кој не е одбран на екстерно 
ниво)  
+ 1 стручен предмет според образовниот профил 
на кандидатот 

  Факултет за 
безбедност-
Скопје 

Математика 
основно ниво/ 
странски јазик 

 (за гимназии) : 
Социологија 
Историја 
Филозофија 
Др.предмети од областа на општествените науки*  
(за средно стручно) : 
1 општообразовен + 
Основи на право или по избор од листата на 
стручни предмети според образовниот профил на 
кандидатот 

  Економски 
факултет - 
Прилеп 

Математика 
основно ниво/ 
странски јазик 

 (за гимназии) : 
Социологија  
Информатика, 
Географија, 
Филозофија, 
Историја, 
Математика или странски јазик во зависност од 
тоа кој предмет е избран екстерно 
(за средно стручно) : 
Бизнис / Информатика / Историја / Математика 
или странски јазик, во зависност од тоа дали е 
полаган на екстерно ниво 
+ 1 стручен предмет по избор од листата на 
стручни предмети за економско-правна и трговска 
струка или 1 стручен предмет по избор од листите 
на останатите образовни профили  

  Висока 
медицинска 
школа - Битола 

Математика 
основно ниво / 
странски јазик 

 (за гимназии) : 
Биологија,  
Хемија,  
Физика,  
Социологија 
(за средно стручно)  
Биологија / Хемија / Физика  
+ 1 стручен според образовниот профил на 
кандидатот 
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  Туризам и 
угостителство – 
Охрид 

Математика 
основно ниво/ 
странски јазик 

 (за гимназии): 
Математика/странски ј., 
географија,социологија,историја,хемија, 
информатика 
(за средно стручно) 
-математика/странски ј. , 
историја,бизнис,хемија,информатика  
+ економија,право,деловно 
работење,сметководство,агенциско 
работење,хотелско работење 

Педагошки 
факултет - 
Битола 

Математика 
основно ниво / 
странски јазик 

Учители  (за гимназии)  
По избор на ученикот два општообразовни  
(за средно стручно)  
1 општообразовен и 1 стручен  

 Математика 
основно ниво/ 
странски јазик 

Воспитувачи   (за гимназии)  
По избор на ученикот два општообразовни  
(за средно стручно)  
1 општообразовен и 1 стручен  

 Странски јазик-
задолжително 

Двопредметни студии 
македонски и странски 
јазик 
 

(за гимназии)  
По избор на ученикот два општообразовни  
(за средно стручно) : 
1 општообразовен и 1 стручен  

  

 Математика 
основно ниво / 
странски јазик 

Информатика и техничко 
образование 
 

(за гимназии) : 
Два општообразовни предмети од природно-
математичка област, по избор на ученикот 
(за средно стручно) : 
1 општообразовен предмет од природно-
математичка област и 1 стручен предмет според 
образовниот профил на кандидатот 

  Биотехнички 
науки - Битола 

Математика 
основно ниво/ 
странски јазик 

 (за гимназии) : 
Биологија,  
Хемија,  
Физика,  
Информатика,  
 Математика / Странски јазик (ако не е избран за 
екстерен предмет)  
(за средно стручно) : 
1 општообразовен предмет + 1 стручен предмет 
според образовниот профил на кандидатот 
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Правен факултет 
- Кичево 
(дисперзирани 
студии - Битола)  

математика 
(основно ниво) 
или странски 
јазик 

 за гимназија (два од следните) : 
 социологија 
 историја 
 филозофија 
 класични јазици 
 математика/странски јазик (ако не е избран за 
екстерен предмет)  
за средно стручно образование: 
 историја 
  математика/странски јазик (ако не е избран за 
екстерен предмет)  
 + еден стручен  предмет по избор на ученикот 
според образовниот профил 

Технолошко-
технички 
факултет - Велес 

математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 

 (за гимназии) : 
Биологија,  
Хемија,  
Физика,  
Информатика,  
 Математика / Странски јазик (ако не е избран за 
екстерен предмет)  
 (за средно стручно) : 
Биологија,  
Хемија,  
Физика,  
Информатика  
+ 1 стручен предмет според образовниот профил 
на кандидатот 
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 Универзитет факултет Екстерен предмет Интерни предмети 
2 
 
 

Европски 
Универзитет 

Економски науки Математика основно 
ниво/странски јазик 

(за гимназии) два од следните: 
Математика/странски ј. (во зависност од тоа кој предмет е 
избран на екстерно ниво) ,класични јазици, историја, 
философија, социологија, информатика, македонски јазик и 
литература (за ученици кои ја следат наставата на албански 
или турски јазик)  
(за средно стручно) 1 од следните: 
Математика/странски ј. (во зависност од тоа кој предмет е 
избран на екстерно ниво) ,историја, информатика, бизнис 
+ 1 стручен предмет според образовниот профил на 
кандидатот* 

  Информатика Математика основно 
ниво/странски јазик 

(за гимназии) два од следните: 
Математика/странски ј. (во зависност од тоа кој предмет е 
избран на екстерно ниво) ,физика, философија, социологија, 
информатика 
(за средно стручно) 1 од следните: 
Математика/странски ј. (во зависност од тоа кој предмет е 
избран на екстерно ниво) , физика, информатика, бизнис 
+1 стручен предмет според образовниот профил на 
кандидатот* 

  Арт и дизајн Математика основно 
ниво/странски јазик 

(за гимназии) два од следните: 
Математика/странски ј. (во зависност од тоа кој предмет е 
избран на екстерно ниво) , Физика, Хемија, Географија, 
Класични јазици, Ликовна уметност, Музичка уметност, 
Философија, Социологија, Историја, Информатика, 
Македонски јазик и литература (за учениците кои наставата ја 
следеле на албански и турски јазик)  
(за средно стручно) 1 од следните: 
Математика/странски ј. (во зависност од тоа кој предмет е 
избран на екстерно ниво) , Физика, Хемија, Историја, 
Информатика, Бизнис 
+1 стручен предмет според образовниот профил на 
кандидатот* 
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Правни науки    

Политички науки 

Математика основно 
ниво/странски јазик 

(за гимназии) два од следните: 
Странски ј. (во зависност од дали тој предмет е избран на 
екстерно ниво) , Географија, Класични јазици,Философија, 
Социологија, Историја, Информатика, Македонски јазик и 
литература (за учениците кои наставата ја следеле на 
албански или турски јазик)  
(за средно стручно) 1 од следните: 
Странски ј. (доколку за екстерен испит е избран математика) , 
Информатика,Бизнис, Историја 
+1 стручен предмет според образовниот профил на 
кандидатот* 

  Детективи и 
криминалистика 

Математика основно 
ниво/странски јазик 

(за гимназии) два од следните: 
Странски јазик. (во зависност дали тој предмет е избран на 
екстерно ниво) , Географија, Класични јазици, Филозофија, 
Социологија, Историја, Информатика, Македонски јазик и 
литература (за ученици кои наставата ја следат на албански 
или турски јазик)  
(за средно стручно) еден од следните: 
Странски јазик (во зависност дали тој предмет е избран на 
екстерно ниво) , Историја, Информатика, Бизнис 
+1 стручен предмет според образовниот профил на 
кандидатот* 

  Стоматологија Математика основно 
ниво/странски јазик 

(за гимназии) два од следните: 
Математика/Странски јазик. (во зависност од тоа кој предмет е 
избран на екстерно ниво) , Физика, Хемија, Биологија, 
Класични јазици, Социологија, Информатика, Македонски јазик 
и литература (за ученици кои наставата ја следат на албански 
или турски јазик)  
(за средно стручно) еден од следните: 
Математика/странски јазик (во зависност дали тој предмет е 
избран на екстерно ниво) , Физика, Хемија, Биологија, 
Информатика 
+ 1 стручен премет од здравствена или земјоделско-
ветеринарна струка по избор на кандидатот според листата * 
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 Универзитет Факултет Насока Екстерен испит Интерни испити 
3 Гоце Делчев -

Штип 
 

 
ФРГП 
 
 
 

 Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 
 
 

(за гимназии)  
- кандидатите избираат два општообразовни 
предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет  
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот 
профил на кандидатот 

  Педагошки   Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 
 

(за гимназии)  
- кандидатите избираат два општообразовни 
предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет 
 + 1 стручен предмет по избор според 
образовниот профил на кандидатот 

  Информатика  Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 

(за гимназии)  
 Физика 
 Информатика 
 Математика или странски јазик. (во 

зависност од тоа кој предмет е избран на 
екстерно ниво)  

(за средно стручно)  
 Физика 
 Информатика 
 Математика или странски јазик 

+ 1 стручен предмет по избор според образовниот 
профил на кандидатот 

  Економски  Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 
 

(за гимназии)  
- кандидатите избираат два општообразовни 
предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет  
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот 
профил на кандидатот 

  Музичка 
уметност 

 За гимназии и средно 
стручно: Странски 
јазик 
 
 

(за гимназии)  
- кандидатите избираат два општообразовни 
предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет  
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За средно уметничко: 
странски јазик, 
естетика, филозофија 
 

+ 1 стручен предмет по избор според образовниот 
профил на кандидатот  
(за средно уметничко)  
Два стручни предмети според образовниот 
профил на кандидатот 

  Правен  Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 
 

(за гимназии)  
- кандидатите избираат два општообразовни 
предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет + 1 стручен предмет 
по избор според образовниот профил на 
кандидатот 

  Висока 
здравствена 
школа 

 Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 
 

(за гимназии)  
Биологија 
Хемија 
(за средно стручно)  
Биологија или Хемија 
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот 
профил на кандидатот 

Земјоделски  Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 
 

(за гимназии)  
Биологија 
Хемија 
(за средно стручно)  
Биологија или Хемија 
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот 
профил на кандидатот 

Медицински 
науки 

 Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 
 

(за гимназии)  
Биологија 
Хемија 
(за средно стручно)  
Биологија или Хемија 
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот 
профил на кандидатот 

  

Филолошки   За гимназија и средно 
стручно: Странски 
јазик 
 
 
 
 

(за гимназии) два од следните: 
Историја, социологија, класични јазици, 
филозофија, географија, информатика, 
македонски јазик и литература (за ученици што 
наставата ја следат на албански или турски јазик)  
(за средно стручно)  
Историја или информатика 
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За средно уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

+ 1 стручен предмет по избор според образовниот 
профил на кандидатот 
(за средно уметничко)  
Два стручни предмети од листата според 
образовниот профил на кандидатот 

Туризам и 
бизнис логистика

 Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 
 

(за гимназии) два од следните: 
Историја, социологија, географија, хемија, 
информатика, математика/странски јазик (оној кој 
не е одбран на екстерно ниво)  
(за средно стручно)  
математика/странски јазик (оној кој не е одбран на 
екстерно ниво) , историја, бизнис, информатика, 
хемија 
+ економија, право, деловно работење, 
сметководство, агенциско работење, хотелско 
работење 

Електро-
технички 

 Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 
 

(за гимназии)  
- кандидатите избираат два општообразовни 
предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет  
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот 
профил на кандидатот 

Технолошко-
технички  

 Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 
 

(за гимназии)  
- кандидатите избираат два општообразовни 
предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет  
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот 
профил на кандидатот 

Машински   Математика-основно 
ниво или странски 
јазик 
 

(за гимназии)  
- кандидатите избираат два општообразовни 
предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет  
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот 
профил на кандидатот 
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 Универзитет Факултет Насока Екстерен испит Интерни испити 
4 ФОН Факултет за 

правни науки 
  Факултет за 

политички науки 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 
 

(за гиманзии) : 
Историја и Социологија 
(за средно стручно)  
Историја 
+ 1 предмет од листата предмет според образ. профил * 

  Факултет за 
економски науки 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за гиманзии) : 
Математика /странски јазик (во зависност од тоа кој предмет 
е избран на екстерно ниво) и Информатика 
(за средно стручно)  
Математика /странски јазик (во зависност од тоа кој предмет 
е избран на екстерно ниво) или Информатика 
+1 предмет од листата предмет според образ.профил* 

  Информациски  и 
комуникациски 
технологии 

 Математика напредно 
ниво 

(за гиманзии) : 
Информатика и Физика 
(за средно стручно)  
Информатика или физика  
+ 1 стручен предмет по избор на кандидатот според 
образовниот профил* 

  Детективи и 
безбедност 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за гиманзии) : 
Социологија и Информатика 
(за средно стручно)  
Информатика  
+ 1 стручен предмет по избор на кандидатот според 
образовниот профил* 

  Спорт и спортски 
менаџмент 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за гиманзии) два од следните: 
Социологија, Информатика, Биологија 
(за средно стручно)  
Информатика или Биологија  
+1 стручен предмет по избор на кандидатот според 
образовниот профил* 

  Факултет за 
применети 
странски јазици 

 Странски јазик (за гиманзии) два од следните: 
Социологија, Информатика, Историја 
(за средно стручно)  
Информатика или Историја 
+1 стручен предмет по избор на кандидатот според 
образовниот профил* 
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Факултет за 
дизајн и 
мултимедија 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за гиманзии) два од следните: 
Ликовна уметност, Информатика, Историја 
(за средно стручно)  
Информатика или Историја 
+1 стручен предмет по избор на кандидатот според 
образовниот профил* 
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 Универзитет Факултет Екстерни испити Интерни испити 
 5 Њујорк 

Универзитет 
Скопје 

Факултет за бизнис 
администрација 

Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за гимназии) :  
Социологија,, Информатика  
(за средно стручно) : 
Информатика или социологија 
+1 стручен предмет по избор на кандидатот според образовниот 
профил* 

    Факултет за 
компјутерски науки и 
информатички 
технологии 

Математика напредно 
ниво или странски 
јазик 

(за гимназии) :  
Социологија, Информатика 
(за средно стручно) : 
Информатика 
+1 стручен предмет по избор на кандидатот според образовниот 
профил* 

    Факултет за 
комуникации и 
медиуми 

странски јазик или 
математика основно 
ниво 

(за гимназии) два од следните:  
Социологија, Философија, Историја, Информатика, Класични јазици 
(за средно стручно) еден од следните: 
Историја или Информатика 
+1 стручен предмет по избор на кандидатот според образовниот 
профил* 

    Факултет за англиски 
јазик 

странски јазик или 
математика основно 
ниво 

(за гимназии) два од следните:  
Социологија, Историја, Информатика, Философија, Класични јазици  
(за средно стручно) еден од следните: 
Историја или Информатика 
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот профил на 
кандидатот 

    Правен Факултет за 
деловно право 

странски јазик или 
математика основно 
ниво 

(за гимназии) два од следните:  
Социологија, Историја, Философија, Информатика, Класични јазици 
(за средно стручно) : 
Историја или Информатика 
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот профил на 
кандидатот 

    Факултет за 
меѓународни 
односи,политика и 
европски студии 

странски јазик или 
математика основно 
ниво 

(за гимназии) два од следните:  
Социологија, Историја, Философија, Информатика, Класични јазици 
(за средно стручно) : 
Историја или Информатика 
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот профил на 
кандидатот 
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 Универзитет Факултет Насока Екстерен испит Интерни испити 

- Математика   
- Физика 
 
 
 
 
 
 
 

математика напредно 
ниво или странски 
јазик 

6 Државен 
универзитет 
– Тетово 
 
 

Природно-
математички 

Информатика Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за гимназија) два од следните 
-Информатика, биологија или математика односно 
странски јазик, во зависност од тоа кој предмет е 
избран на екстерно ниво   
+ 1 предмет од листата на општообразовни 
предмети по избор на кандидатот* 
(за средно стручно училиште)  
-Информатика, биологија или математика односно 
странски јазик, во зависност од тоа кој предмет е 
избран на екстерно ниво   
+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на подготовка на кандидатот* 

Филозофски 
факултет 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за  гимназија)  
-Информатика , биологија, социологија или 
математика односно странски јазик, во зависност 
од тоа кој предмет е избран на екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на општообразовни 
предмети по избор на кандидатот* 
(за средно стручно училиште)  
-Информатика, биологија, историја или 
математика односно странски јазик, во зависност 
од тоа кој предмет е избран на екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на подготовка на кандидатот* 

   

Филолошки 
факултет 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за  гимназија)  
-Информатика, социологија или странски јазик, во 
зависност од тоа дали предметот е избран на 
екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на општообразовни 
предмети по избор на кандидатот* 
(за средно стручно училиште)  
-Информатика, историја или странски јазик, во 
зависност од тоа дали предметот е избран на 
екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на подготовка на кандидатот* 
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Факултет за 
уметности 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за  гимназија)  
-Информатика, социологија, ликовна уметност, 
музичка уметност или странски јазик, во зависност 
од тоа дали  предметот е избран на екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на општообразовни 
предмети по избор на кандидатот* 
(за средно стручно училиште)  
-Информатика, историја или странски јазик, во 
зависност од тоа дали предметот е избран на 
екстерно ниво   
+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на подготовка на     кандидатот* 

Факултет за 
физичко 
воспитување 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за  гимназија)  
-Информатика, социологија, биологија 
+ 1 предмет од листата на општообразовни 
предмети по избор на кандидатот* 
(за средно стручно училиште)  
-Информатика или биологија 
+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на кандидатот* 

   Економски  Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

 (за  гимназија)  
-Информатика, социологија или странски јазик, во 
зависност од тоа дали предметот е избран на 
екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на општообразовни 
предмети по избор на кандидатот* 
(за средно стручно училиште)  
-Информатика, бизнис или странски јазик, во 
зависност од тоа дали предметот е избран на 
екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на подготовка на кандидатот* 

   Правен  Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за  гимназија)  
-Информатика, социологија или странски јазик, во 
зависност од тоа дали предметот е избран на 
екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на општообразовни 
предмети по избор на кандидатот* 
(за средно стручно училиште)  
-Информатика, историја, бизнис или странски 
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јазик, во зависност од тоа дали предметот е 
избран на екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на подготовка на кандидатот* 

   Факултет за 
применети науки 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за  гимназија)  
-Информатика, математика или странски јазик, во 
зависност од тоа кој предмет е избран на екстерно 
ниво  
+ 1 предмет од листата на општообразовни 
предмети по избор на кандидатот* 
(за средно стручно училиште)  
-Информатика, бизнис, математика или странски 
јазик, во зависност од тоа кој предмет е избран на 
екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на подготовка на кандидатот* 

Факултет за 
прехранбена 
технологија и 
исхрана 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за  гимназија)  
-Информатика, биологија или математика (во 
зависност од тоа дали е избран на екстерно ниво)  
+ 1 предмет од листата на општообразовни 
предмети по избор на кандидатот* 
(за средно стручно училиште)  
-Информатика, биологија или математика (во 
зависност од тоа дали е избран на екстерно ниво)  
+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на кандидатот* 

Општа медицина 
Стоматологија 
Фармација 

Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за  гимназија)  
Биологија 
Хемија 
(за средно стручно училиште)  
Биологија или Хемија 
+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на кандидатот* 

   

Факултет за 
медицински 
науки 

Општо 
инфермиерство 
Акушерство 
Физиотерапија 
Логопедија 
 

Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за  гимназија)  
Информатика, социологија или биологија 
+ 1 предмет од листата на општообразовни 
предмети по избор на кандидатот* 
(за средно стручно училиште)  
Биологија или Хемија 
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+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на кандидатот* 

Факултет за 
бизнис 
администрација 

 Математика основно 
ниво или странски 
јазик 

(за  гимназија)  
-Информатика, социологија или странски јазик, во 
зависност од тоа дали предметот е избран на 
екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на општообразовни 
предмети по избор на кандидатот* 
(за средно стручно училиште)  
-Информатика, бизнис или странски јазик, во 
зависност од тоа дали предметот е избран на 
екстерно ниво  
+ 1 предмет од листата на стручни предмети 
според профилот на подготовка на кандидатот* 
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 Универзитет Факултет Насока Екстерен испит 
7 Југоисточно 

Европски 
Универзитет - 
Штул 

Правен Странски јазик или 
 математика – основно ниво 

(за гимназии) : 
Кандидатите избираат два општообразовни предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет +1 стручен предмет по 
избор според образовниот профил на кандидатот* 

  Јавна 
администрација 
и политички 
науки 

Странски јазик или 
 математика – основно ниво 

(за гимназии) : 
Кандидатите избираат два општообразовни предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет +1 стручен предмет по 
избор според образовниот профил на кандидатот* 

  Бизнис 
администрација 

Странски јазик или 
 математика – основно ниво 

(за гимназии) : 
Кандидатите избираат два општообразовни предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет +1 стручен предмет по 
избор според образовниот профил на кандидатот* 

  Современи науки 
и технологии 

Странски јазик или 
 математика – основно ниво 

(за гимназии) : 
Кандидатите избираат два општообразовни предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет +1 стручен предмет по 
избор според образовниот профил на кандидатот* 

  Факултет за 
јазици, култури и 
комуникација 

Странски јазик или 
 математика – основно ниво 

(за гимназии) : 
Кандидатите избираат два општообразовни предмети* 
(за средно стручно)  
1 општообразовен предмет +1 стручен предмет по 
избор според образовниот профил на кандидатот* 
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8.       Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 
Технички и природно-математички науки 

факултет насока екстерни испити интерни испити 
За гимназии и средно 
стручно: 
математика 
(основно ниво)  

Архитектонски 
факултет 
 
 
 
 
 

 

за уметнички 
училишта:естетика 
или филозофија 

тест за проверка на компетенциите/склоноста за студии по архитектура  
за гимназија: 
 Два премети од листата со општообразовни предмети по избор на 
кандидатите 
за средно стручно образование: 
 Еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на 
кандидатот 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
за кандидатите од средно уметничко образование: 
 два стручни предмети според образовниот профил на кандидатот 

Градежништво 
 
 
Геотехника 

математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 

за гимназија: 
 физика 
 информатика 
 хемија 
за средно стручно образование: 
 еден опрштообразовен предмет од природно математичка област 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

Градежен 
факултет 

Геодезија математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 

за гимназија: 
 физика 
 информатика 
 географија 
за средно стручно образование: 
 еден опрштообразовен предмет од природно математичка област 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

Факултет за 
електротехника 
и информациски 
технологии  

 математика (основно 
ниво)  
 

За гимназија: 
 физика, информатика или странски јазик 
 +еден општообразовен предмет предмет по избор на кандидатот од листата 
за средно стручно образование: 
 физика, информатика, странски јазик 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

Машински 
факултет 

 математика 
(основно или 
напредно ниво) или 
странски јазик 

За гимназија (два од следните) : 
 математика или странски јазик (оној кој не е избран како екстерен предмет) , 
физика, хемија, информатика 
за средно стручно образование: 
 физика, информатика, математика или странски јазик (ако не е избран како 
екстерен предмет) , хемија, бизнис 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот  
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Технолошко-
металуршки 
факултет  
 

 математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 

За гимназија (два од следните) : 
 Математика или странски јазик (доколку не е одбран на екстерно ниво) , 
физика,хемија, биологија, информатика, македонски јазик и литература (за 
ученици кои наставата ја следат на албански или турски јазик)  
за средно стручно образование: 
 хемија, физика, биологија или бизнис 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

Студии по 
инжинерство на 
животната 
средина и 
ресурси 

 математика 
(основно или 
напредно ниво) или 
странски јазик 

За гимназија (два од следните) : 
 математика или странски јазик (оној кој не е избран како екстерен предмет) , 
физика, хемија,биологија, географија, информатика 
за средно стручно образование: 
 физика, информатика, математика или странски јазик (ако не е избран како 
екстерен предмет) , хемија, бизнис или биологија 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот  

Математика 
 

математика 
(напредно ниво)  

За гимназија: 
Два општообразовни предмети од листата по избор на кандиддатот 
за средно стручно образование: 

 еден општообразовен предмет од листата по избор на кандидатот 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

Физика 
 

математика 
(основно ниво)  

за гимназија: 
 еден предмет од групата природни и технички науки 
 еден општообразовен предмет од листата по избор на кандидатот 

за средно стручно образование: 
 еден предмет од групата природни и технички науки 

 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
Хемија 
 

математика 
(основно или 
напредно ниво) или 
странски јазик 

за гимназија: 
 еден предмет од групата природни и технички науки 
 еден општообразовен предмет од листата по избор на кандидатот 

за средно стручно образование: 
 еден предмет од групата природни и технички науки 

 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
Биологија математика 

(основно или 
напредно ниво) или 
странски јазик 

за гимназија: 
 биологија, хемија  
 еден предмет од листата на општообразовни предмети  
за средно стручно образование: 
 хемија, биологија 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот  

Природно-
математички 
факултет 

Географија 
 

математика 
(основно или 
напредно ниво) или 

За гимназија: 
Два општообразовни предмети од листата по избор на кандиддатот 
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странски јазик за средно стручно образование: 
 еден општообразовен предмет од листата по избор на кандидатот 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

математика 
основно ниво (за 
тригодишни студии и 
четиригодишни 
студии за основно 
образование)  

Информатика 
 

математика 
напредно ниво за 
четиригодишни студии

за гимназија : 
 информатика 
 еден предмет од листата на општообразовни предмети  
за средно стручно образование: 
 информатика,  
 еден стручен  предмет според образовниот профил на кандидатот 

Етнологија и 
антропологија 
 

математика 
(основно или 
напредно ниво) или 
странски јазик 

За гимназија: 
Два општообразовни предмети од листата по избор на кандиддатот 
за средно стручно образование: 

 еден општообразовен предмет од листата по избор на кандидатот 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

Двопредметни 
студии по 
математика-
физика 

математика 
(основно ниво)  

за гимназија: 
 еден предмет од групата природни и технички науки 
 еден општообразовен предмет од листата по избор на кандидатот 

за средно стручно образование: 
 еден предмет од групата природни и технички науки 

 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

 

Двопредметни 
студии по 
биологија-
хемија 

математика 
(основно или 
напредно ниво) или 
странски јазик 

за гимназија: 
 еден предмет од групата природни и технички науки 
 еден општообразовен предмет од листата по избор на кандидатот 

за средно стручно образование: 
 еден предмет од групата природни и технички науки 

 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
 

Општествени науки 
Економски 
факултет   

 математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 

за гимназија (два од следните) : 
 географија, информатика, историја, математика /странски јазик (ако не е 
избран како екстерен испит) , социологија, филозофија 
за средно стручно образование: 
 географија, информатика, историја, математика (ако не е избран како 
екстерен испит) , бизнис 
 деловно работење, економија, маркетинг и маркетинг менаџмент, математика 
за економисти, основи на сметководството, право, трговија со трговско 
работење или друг стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
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Правен факултет 
„Јустинијан 
Први”  

 математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 

за гимназија (два од следните) : 
 социологија, историја, филозофија, класични јазици, математика/странски 
јазик (ако не е избран за екстерен предмет)  
за средно стручно образование: 
 историја, математика/странски јазик (ако не е избран за екстерен предмет)  
 + еден стручен  предмет по избор на ученикот според образовниот профил 

Филозофски 
факултет 

Филозофија 
 

За гимназија и средно 
стручно: 
математика 
(основно ниво) или 
странски јазик  
 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 историја 
 филозофија 
 социологија 
 информатика 
за средно стручно образование: 
 математика (основно ниво) / странски јазик (оној кој не е избран за екстерен 
предмет) , биологија, историја, информатика или бизнис 
 еден стручен  предмет од листата на предмети за интерниот дел од матурата 
за уметничко: 
 два стручни   предмети  по избор на ученикот од листата 

Педагогија За гимназија и средно 
стручно: 
математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 
 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 историја 
 филозофија 
 социологија 
 информатика 
за средно стручно образование: 
 математика (основно ниво) /странски јазик (оној кој не е избран за екстерен 
предмет) , биологија, историја, информатика или бизнис 
 еден стручен  предмет од листата на предмети за интерниот дел од матурата 
за уметничко: 
 два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 

 

Социологија 
 

За гимназија и 
средно стручно: 
математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 социологија  
 филозофија 
 историја 
 информатика 
за средно стручно образование: 
 математика (основно ниво) / странски јазик (оној кој не е избран за екстерен 
предмет) , биологија, историја, информатика или бизнис   
 еден стручен  предмет од листата на предмети за интерниот дел од матурата 
за уметничките: 
 два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 
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Психологија 
 

За гимназија и 
средно стручно: 
математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 
 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 биологија 
 математика основно ниво (доколку не е одбран за екстерен предмет)  
 филозофија 
 социологија 
за средно стручно образование: 
 математика основно ниво/странски јазик (доколку не е одбран за екстерен 
предмет) ,  биологија, историја, информатика и бизнис   
 еден стручен  предмет од листата на предмети за интерниот дел од матурата 
за уметничко: 
 два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 

Историја,  
 
 
 
 
Историја со 
архивистика 
 

За гимназија и 
средно стручно: 
математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 
 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 историја 
 филозофија 
 социологија 
 информатика 
за средно стручно образование: 
 математика (основно ниво) /странски јазик (оној кој не е избран за екстерен 
предмет) , биологија, историја, информатика или бизнис   
 еден стручен  предмет од листата на предмети за интерниот дел од матурата 
за уметничко: 
 два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 

 
Историја на 
уметност,  
 
 
 
Археологија 
 

За гимназија и 
средно стручно: 
математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 
 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 историја 
 филозофија 
 социологија 
 ликовна уметност 
за средно стручно образование: 
 математика (основно ниво) /странски јазик (оној кој не е избран за екстерен 
предмет) , биологија, историја, информатика или  бизнис  
 еден стручен  предмет од листата на предмети за интерниот дел од матурата  
за уметничките: 
 два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 

Класични 
студии 
 

За гимназија и 
средно стручно: 
математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 
 
 

за гимназија: 
 историја 
 филозофија 
 социологија 
 класични јазици 
за средно стручно образование: 
 математика (основно ниво) /странски јазик (оној кој не е избран за екстерен 
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за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

предмет) , биологија, историја, информатика и бизнис  
 еден стручен  предмет од листата на предмети за интерниот дел од матурата  
за уметничките: 
 два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 

Одбранбени и 
мировни 
студии 
 

За гимназија и 
средно стручно: 
математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 
 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 историја 
 филозофија 
 социологија 
 информатика 
за средно стручно образование: 
 математика (основно ниво) / странски јазик (оној кој не е избран за екстерен 
предмет) , биологија, историја, информатика и бизнис  
 еден стручен  предмет од листата на предмети за интерниот дел од матурата  
за уметничките: 
 два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 

 
Социјална 
работа и 
социјална 
политика 
 

За гимназија и 
средно стручно: 
математика 
(основно ниво) или 
странски јазик  
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 историја 
 филозофија 
 социологија 
 информатика 
за средно стручно образование: 
 математика (основно ниво) / странски јазик (оној кој не е избран за екстерен 
предмет) , биологија, историја, информатика и бизнис  
 еден стручен  предмет од листата на предмети за интерниот дел од матурата  
за уметничките: 
 два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 

Дефектологија 
 

За гимназија и 
средно стручно: 
математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 
 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 биологија 
 социологија 
 историја 
 филозофија 
за средно стручно образование: 
 математика (основно ниво) / странски јазик (оној кој не е избран за екстерен 
предмет) , биологија, историја, информатика и бизнис  
 еден стручен  предмет од листата на предмети за интерниот дел од матурата  
за уметничките: 
 два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 

 

Родови студии За гимназија и 
средно стручно: 
математика 

за гимназија: 
 историја 
 филозофија 
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(основно ниво) или 
странски јазик 
 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

 социологија 
 информатика 
за средно стручно образование: 
 математика (основно ниво) / странски јазик (оној кој не е избран за екстерен 
предмет) , биологија, историја, информатика и бизнис  
 еден стручен  предмет од листата на предмети за интерниот дел од матурата  
за уметничките: 
 два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 

 
Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески” 
 

 За гимназија и 
средно стручно: 
странски јазик или 
математика 
(основно ниво) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 странски јазик (задолжително за кандидатите кои имаат математика како 
екстерен испит, одосно што не го полагале екстерно) 
 географија 
 класични јазици (латински)  
 филозофија 
 социологија 
 историја (или предмет со сличен назив) 
 информатика (или предмет со сличен назив) 
 македонски јазик и литература (за учениците што наставата ја следат на 
албански и турски јазик)  
за средно стручно образование: 
 странски јазик (задолжително за кандидатите кои имаат математика како 
екстерен испит, одосно што не го полагале екстерно) 
 историја (или предмет со сличен назив) 
 информатика (или предмет со сличен назив) 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
за средно уметничко образование: 
 два стручни предмети според образовниот профил на кандидатот 

Педагошки 
факултет „Св. 
Климент 
Охридски” - 
Скопје 

 математика 
(основно или 
напредно ниво) или 
странски јазик 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 два предмети по избор од  листата со општообразовни предмети 
за средно стручно образование: 
 еден предмет по избор од  листата со општообразовни предмети 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
за уметничките: 
два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 
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Медицински науки 

Медицински 
факултет  
 

 математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 

за гимназија: 
 хемија  
 биологија  
за средно стручно образование: 
 биологија, хемија или физика 
 еден предмет од листата на стручни предмети од здравствена струка (по 
стара или нова програма)  

Стоматолошки 
факултет 

 математика 
(основно или 
напредно ниво) или 
странски јазик 
 

за гимназија (два од следните) : 
 биологија, хемија, физика, латински јазик, социологија, информатика, 
филозофија, математика / странски јазик (оној кој не е избран како екстерен 
предмет)  
за средно стручно образование: 
 биологија, хемија, физика, информатика, математика или странски јазик (оној 
кој не е избран како екстерен предмет)  
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

 
Фармацевтски 
факултет    
 

 математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 

за гимназија: 
 биологија  
 хемија  
 физика 
 математика (ако не е избран како екстерен предмет)  
за средно стручно образование: 
 биологија или хемија  
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

(здравствена струка)  
Факултет за 
физичка култура 

 математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 

за гимназија: 
 биологија 
 социологија 
 физика 
 информатика 
 хемија 
за средно стручно образование: 
 биологија, физика, информатика, хемија,  
 теорија и методика на спортски тренинг, основи на психомоторика,  
анатомија, физиологија или еден стручен предмет според образовниот профил 
на кандидатот  
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Биотехнички науки 

Факултет за 
земјоделски 
науки и храна 

 математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 
 

за гимназија: 
 хемија 
 биологија 
 информатика 
 физика 
 странски јазик (ако не е одбран за екстерен предмет)  
 историја 
за средно стручно образование: 
 еден предмет по избор од  листата со општообразовни предмети 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

Шумарски 
факултет 

 математика 
(основно или 
напредно ниво) или 
странски јазик 
 
за уметничко: 
странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

за гимназија: 
 два предмети по избор од  листата со општообразовни предмети 
за средно стручно образование: 
 еден предмет по избор од  листата со општообразовни предмети 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
за уметничките: 
два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 

Факултет за 
ветеринарна 
медицина  
 

 математика 
(основно ниво) или 
странски јазик 
 

за гимназија: 
 биологија  
 хемија  
 физика 
 класични јазици 
 информатика 
 математика или странски јазик (оној кој не е одбран за екстерен предмет)  
за средно стручно образование: 
 биологија, хемија, физика, информатика, бизнис, математика или странски 
јазик (оној кој не е одбран за екстерен предмет)   
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
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Уметности 

 
Факултет за 
музичка 
уметност 

 За гимназија и средно 
стручно: математика 
(основно или напредно 
ниво) или странски јазик 
 
за уметничко: странски 
јазик, естетика или 
филозофија 

тест за проверка на компетенциите/склоноста за студии  
за гимназија: 
 2 предмети по избор од  листата со општообразовни предмети 
за средно стручно образование: 
 еден предмет по избор од  листата со општообразовни предмети 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
за уметничките: 
два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 

Факултет за 
ликовни 
уметности  
 

 За гимназија и средно 
стручно: математика 
(основно или напредно 
ниво) или странски јазик 
 
за уметничко: странски 
јазик, естетика или 
филозофија 

тест за проверка на компетенциите/склоноста за студии  
за гимназија: 
 2 предмети по избор од  листата со општообразовни предмети 
за средно стручно образование: 
 еден предмет по избор од  листата со општообразовни предмети 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
за уметничките: 
два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 
 
 

Факултет за 
драмски 
уметности 

 За гимназија и средно 
стручно: математика 
(основно или напредно 
ниво) или странски јазик 
 
за уметничко: странски 
јазик, естетика или 
филозофија 

тест за проверка на компетенциите/склоноста за студии  
за гимназија: 
2 предмети по избор од  листата со општообразовни предмети 
за средно стручно образование: 
 еден предмет по избор од  листата со општообразовни предмети 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
за уметничките: 
два стручни  предмети по избор на ученикот од листата 
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 Универзитет Факултет Екстерни испити Интерни испити 
9 Американ 

колеџ - Скопје 
Деловна економија 
и организациони 
науки 

Математика основно 
ниво/англиски јазик 

(за гимназии) : 
 Информатика и 
 Социологија 

(за средно стручно) : 
 Информатика или математика (ако не е избран на 

екстерно ниво)  
 Еден стручен предмет по избор од листата според 

образовниот профил на кандидатот 
  Правни науки Англиски јазик-

задолжително 
(за гимназии) два од следните: 

 Информатика и 
 Социологија 
 Историја 
 Класични јазици 

(за средно стручно) : 
 Историја или Информатика + 
  Еден стручен предмет по избор од листата според 

образовниот профил на кандидатот 
  Политички науки Англиски јазик-

задолжително 
(за гимназии) два од следните: 

 Информатика и 
 Социологија 
 Историја 
 Класични јазици 

(за средно стручно) : 
 Историја или Информатика +  
 Еден стручен предмет по избор од листата според 

образовниот профил на кандидатот 
  Архитектура и 

Дизајн 
За гимназија и средно 
стручно: Математика 
основно ниво / англиски 
јазик 
 
 
 
За средно уметничко: 
Странски јазик, 
естетика или 
филозофија 

(за гимназии) два од следните: 
 Ликовна уметност 
 Филозофија 
 Социологија 
 Информатика 
 Математика (ако не е избран на екстерно ниво)  

(за средно стручно) : 
 Информатика или историја или математика (ако не е 

избран на екстерно ниво)  
 1 стручен предмет според образовниот профил на 

кандидатот 
 
 



 29 

  Компјутерски науки 
и Информатика 

Математика основно 
ниво / англиски јазик 

(за гимназии) два од следните: 
 Информатика 
 Физика 
 Хемија 
 Биологија 

(за средно стручно) : 
 Информатика, Хемија, Физика или Биологија    
 +1 стручен предмет од групата на технички науки 

  Филолошки науки Англиски јазик-
задолжително 

(за гимназии) два од следните: 
 Филозофија 
 Информатика  
 Социологија 
 Историја 
 Класични јазици 
 Македонски јазик и литература (за ученици кои следат 

настава на албански или на турски јазик)  
(за средно стручно) : 

 Историја или Информатика +  
 1 стручен  предмет според образовниот профил на 

кандидатот 
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 Факултет Екстерен испит Интерни испити 
10 МИТ - Факултет за 

менаџмент 
 

математика (основно 
ниво) / странски јазик 

за гимназија (2 од следните) : 
 Информатика, 
 Географија 
 Историја 
 Социологија 
 Математика/странски јазик 
за средно стручно образование (1 од следните) : 
 Информатика, Математика (доколку не е избран на екстерно ниво) , 
Историја, Бизнис  
 + Деловно работење, Маркетинг и маркетинг менаџмент, Сметководство, 
Трговија со трговско работење, Агенциско работење , Хотелско работење 
или друг стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

 МИТ - Факултет за 
информациски 
технологии 

математика (основно 
ниво) / странски јазик 

за гимназија (2 од следните) : 
 физика 
 информатика 
 математика/странски јазик 
за средно стручно образование: 
 физика, информатика, Бизнис, Математика/странски јазик 
 + еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

 
 
 
 Факултет Насока Екстерен испит Интерни испити 
11 Еуро Колеџ Бизнис 

администрација 
Математика 
основно ниво/ 
странски јазик 

за гимназија: 
 Информатика и 
 Математика/странски јазик (доколку не е избран на 
екстерно ниво)  
за средно стручно образование: 
 Информатика, Математика (ако не е избран како 
екстерен испит) , Странски јазик (ако не е избран на 
екстерно ниво)  
 + 1 стручен  предмет според образовниот профил на 
кандидатот 
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  Екстерни испити Интерни испити 
12 Меѓународен 

факултет за 
економски науки 

Математика 
основно ниво / 
странски јазик 

за гимназија (два од следните) : 
Географија, Информатика, Историја, Социологија, Филозофија, 
математика или странски јазик (оној кој не е одбран на екстерно ниво)  
за средно стручно образование: 
 Информатика, Математика или странски јазик (доколку не е одбран на 
екстерно ниво)  
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

 
 
 
 
  Екстерни испити Интерни испити 
13 Меѓународен 

факултет за 
правни науки 

Странски јазик за гимназија (два од следните) : 
Историја, Социологија, Филозофија и Класични јазици 
за средно стручно образование: 
 Историја 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

 
 
 
 
  Екстерни испити Интерни испити 
14 Меѓународен 

факултет за 
политички науки 

Математика 
основно ниво/ 
странски јазик 

за гимназија: 
Историја  
Социологија 
за средно стручно образование: 
 Историја 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 

 
 
 
 
  Екстерни испити Интерни испити 
15 Универзитет за 

аудиовизуелни 
уметности 
Европска Филмска 
Академија 

Математика 
основно ниво/ 
странски јазик 

за гимназија: 
2 предмети по избор од  листата со општообразовни предмети 
за средно стручно образование: 
 еден предмет по избор од  листата со општообразовни предмети 
 еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот 
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 Факултет Екстерни испити Интерни испити 
16 Бизнис академија 

Смилевски 
Детра центар 

Математика 
основно ниво/ 
странски јазик 

(за стручни училишта)  
Бизнис 
+ 1 стручен предмет по избор според образовниот профил на кандидатот 
(за гимназии) : 
Математика/странски ј. 
социологија 
 

 
 
 
 
 Факултет Екстерни испити Интерни испити 
17 Бизнис економија 

- Скопје 
Математика 
основно ниво/ 
странски јазик 

(за гимназии) два од следните: 
Географија, информатика, историја, социологија, филозофија, 
математика/странски (оној кој не е избран за екстерен предмет)  
(за средно стручно)  
Информатика, историја, бизнис или математика (ако не е избран на 
екстерно ниво)  
+ Деловно работење, основи на сметководство, право, трговија со 
трговско работење или друг стручен предмет според образовниот профил 
на кандидатот 

 
 
______ 
* Листите со општообразовни и стручни предмети од кои кандидатите избираат се наоѓаат во прилозите на Концепцијата за матура и 
за завршен испит во средното образование со четиригодишно траење. 
 


