МЕЃУНАРОДЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ДИПЛОМА ОДНОСНО НА
СТЕКНАТИОТ СТРУЧЕН ИЛИ НАУЧЕН НАЗИВ

Струга,2013год.

Врз основа на член 117 од Законот за Високото Образование (Сл.Весник
на РМ бр. 35 од 14.03.2008, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 123/12,
15/13) Сенатот на Меѓународниот Универзитет во Струга, Сенатот на
Меѓународниот Универзитет во Струга на седницата на ден 18.02.2013 година,
го донесе следниот:
ПРАВИЛНИК
за начин на одземање на диплома односно на стекнатиот стручен или
научен назив
Член 1
Со овој правилник поблиску се уредуваат условите и начинот на кој се
одзема веќе стекнатата диплома односно стекнатиот стручен или научен назив,
и додатоците што ги издал Меѓународниот Универзитет во Струга.
Член 2
На студент кој се стекнал со диплома, согласно со законот, може да му се
одземе издадената диплома, односно стекнатиот стручен степен или научен
назив ако се утврди дека не ги исполнувал условите за добивање статус на
студент на соодветната високообразовна установа, дека се здобил со стручен
или научен назив спротивно на условите за стекнување на стручен,односно
научен назив утврдени со статутот на високообразовната установа или дека
сторил кривично дело поврзано со стекнувањето на дипломата.









Член 3
Постапка за одземање на диплома се покренува кога ќе се утврди дека:
документите со кои конкурирало за упис на факултетот, се
фалсификувани;
се утврди дека документите со кои конкурирало за упис на факултетот
не се соодветни со конкурсот или се утврди дека не се во согласност со
законската регулатива;
некои од положените испити се кривотворни и за нив нема
документација дека биле редовно полагани, туку се внесени во
извештајот од некомпетено лице или некое друго неовластено лице;
со своето недолично однесување во јавноста го намалува угледот и
рејтингот на установата;
студентот не ги подмирил своите финансиски обврски спрема
Меѓународниот Универзитет во Струга, согласно условите во
распишаниот конкурс за упис на студенти.

Член 4
Одземање на веќе издадената диплома може да предложи студент,
наставник, соработник или друго лице, со доставување претставка до Наставно
нучниот совет на факултетот во која ќе ги образложи сомневањата дека
студентот незаконски се стекнал со дипломата.

Член 5
На првата наредна седница Наставно научниот совет на факултетот,
формира комисија составена од редот на наставниците.
Комисијата во рок од 15(петнаесет) дена со мнозинство гласови донесува
одлука.
Член 6
Студентот на кој му е одземена дипломата, Универзитетот го известува
во рок од два (2) дена по донесувањето на одлуката, образложувајќи ги
причините за таквата одлука.
Член 7
Студентот може да поднесе жалба на одлуката на Комисијата во рок 8
(осум) дена до Ректорската управа на Универзитетот.
По однос на жалбата, Ректорската управа на Универзитетот ќе се
произнесе во рок од 15 (петнаесет) дена.
Член 8
Универзитетот најдоцна во рок од три (3) дена од донесувањето на
конечната одлуката го известува Министерството за образование и наука за
истата.
Член 9
Во матичната книга на студентите, се нотира дека издадената диплома е
одземена и неважечка согласно бројот на одлуката на Комисијата.
Член 10
Овој Правилник стапува во сила со денот на неговото донесување од
страна на Сенатот на Меѓународниот Универзитет во Струга.

Генерален Секретар на МУС
_________________________
М-р Гузимтар Рушани

