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Двата универзитета 
го почнаа своето 
стратешко партнерство 
во април 2007 година. 
Њујорк Универзитетот 
Скопје во декември 
2007 година се стекна со 
франшиза од Стафордшир 
Универзитетот која 
вклучува понуда на 
нивните постдипломски 
студии од областа на 
бизнисот и компјутерските 
науки.

Њујорк Универзитетот Скопје и 
Стафордшир Универзитетот од 
Велика Британија ја објавија ус-

пешната соработка која е почната уште 
пред една ипол година. Со реализација 
на оваа соработка за прв пат во Маке-
донија, Њујорк Универзитетот Скопје нуди 
можност македонските студенти да стек-
нат диплома од Стафордшир Универ зи-
тетот од Велика Британија. 

Студентите запишани на овие про гра-
ми на Њујорк Универзитетот Скопје ис-
товремено стануваат студенти и на Ста-
фордшир Универзитетот, при што се стек-
нуваат со британско образование и бри-
танска диплома. Британските студиски 
програми на Њујорк Универзитетот Скоп је 
целосно го имплементираат системот и 
стандардите на работа на Стафордшир 
Универзитетот.

На овој настан свое објаснување за 

важноста од оваа соработка имаа рек-
торот на Њујорк Универзитетот Скопје, 
проф. д-р Јане Миљовски и проф. Peter 
Reynolds, директор на меѓународната кан-
целарија на Стафордшир Универзитетот.

"Оваа соработка претставува вис тин-
ска вредност со која прво ние можеме 
да се гордееме, а понатаму и Македонија. 
Реализацијата на соработката, исто така, 
претставува и потврда за нашите квали-
тети. Новата франшиза која ја доби Њу-
јорк Универзитетот Скопје ги вклучува 
додипломските студии од областа на биз-
нисот и компјутерските науки. Првата ге-
нерација студенти ќе се запише во прет-
стојната 2008/2009 академска година. 
Планирани се 100 нови студенти кои тре-
ба да издвојат 2.700 евра за една година. 
Олеснително за нив е што таа сума може 
да ја платат на осум рати, а понатаму 
нема да имаат дополнителни трошоци", 

истакна ректорот Миљовски. 
Понатаму, ректорот потенцираше дека 

студентот кој ќе се запише на Њујорк 
Универзитетот Скопје може на почетокот 
да студира на споменатиот универзитет, 
а доколку сака студиите може да ги про-
должи на Стафордшир Универзитетот во 
Британија и обратно. 

Истовремено, во рамките на Њујорк 
Универзитетот Скопје ќе се отвори кан-
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целарија на Стафордшир Универзитетот, 
со што на македонските студенти ќе им 
се обезбеди постојан и непосреден кон-
такт со британскиот партнер универ-
зитет. 

Њујорк Универзитетот Скопје е осно-
ван во 2005 година, како приватна висо-
кообразовна институција, по добива ње-
то на акредитација од Одборот за акре-
дитација на високото образование и доз-
вола за работа од Министерството за об-
разование и наука на Република Маке-
донија.

Страфордшир Универзитетот од Ве-
лика Британија е основан во 1900 година 
и претставува еден од водечките бри-
тански образовни институции. Брои над 
20.000 студенти од кои над 90 отсто се 
вработуваат во првите шест месеци по 
завршувањето на студиите, а 66 отсто се 
на врвни менаџерски позиции.ОБЈАВУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТАОБЈАВУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА
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