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Data të rëndësishme (deri në fillim të semestrit):  

Afati i dytë i aplikimit:    
30 gusht – 10 shtator 2012 Aplikimi në afatin e dytë të regjistrimit   
    On-line aplikim http://apply.seeu.edu.mk/ 
    Dorëzimi i dokumentacionit në 801, оse në kampusin në Shkup 
     
Pagesa e shkollimit: 
3 – 14 shtator 2012   Pagesa e semestrit  
     

Pagesa në Denarë:  
Pranues:    Universiteti i EJL   
Banka deponuese:  Stopanska banka, AD Shkup 
Xhirollogaria:   200-0008775390-10  
Qëllimi i pagesës: pagesa e shkollimit 2012/13 
 
Pagesa nga jashtë në EURO: 
Name of Institution:    SEEU Tetovo  
Address:  Ilindenska bb, 1200 Tetovo/Macedonia  
Bank Name:   STOPANSKA BANKA 
Acc. number (EUR):  0009009090 
IBAN:    MK0720000090090902 
 
Shuma e pagesës së shkollimit: në dispozicion Konkursi për 
regjistrim! www.seeu.edu.mk  
 

Lëshimi i ID kartelës:    
3 – 14 shtator 2012  Lëshimi i ID kartelës studentore   

Vendi: Kampusi i UEJL-së Tetovë, Zyra për pranim # 801, të gjithë 
studentët!  

    Ju lutemi, merrni me vete kopje të pagesës së semestrit! 
 
Bursat MBS (meritore): 

31 gusht 2012    Testimi për bursa (Bursat meritore të UEJL– studentët e huaj) 

(Zyra për përkrahje financiare do të informojë aplikantët për vendin 
dhe kohën e testimit)  

 

Testimi për nivelin e njohjes së gjuhëve (të pranuarit në afatin e parë):  

6 shtator 2012   Testi për njohjen e anglishtes, testi për njohjen e maqedonishtes   

(Kampusi i UEJL-së Tetovë, Qendra e gjuhëve 1001, të gjithë 
studentët) 

http://apply.seeu.edu.mk/
http://www.seeu.edu.mk/
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Testimi për nivelin e njohjes së gjuhëve (të pranuarit në afatin e dytë):  

14 shtator 2012  Testi për njohjen e anglishtes, testi për njohjen e maqedonishtes   

(Kampusi i UEJL-së Tetovë, Qendra e gjuhëve 1001, të gjithë 
studentët) 

 

Regjistrimi i lëndëve (Orari): 

10 – 21 shtator 2012  Regjistrimi i lëndëve (regjistrimi On-line në MySEEU) 

17 – 29 shtator 2012  Regjistrimi/çregjistrimi i orëve  

 

Vendosja në konvikte: 

17 shtator 2012   Afati për aplikim për vendosje në konvikt, UEJL-Tetovë  

    (Dorëzimi i aplikimeve në BDC, kati i parë, zyra 2. 01) 

 

Mirëseardhje dhe orientim: 

17 shtator 2012   Mirëseardhje dhe orientim  

(Vendi: Kampusi i UEJL-së Tetovë, LH2, koha: 10:00, të gjithë 
studentët)! 


