Меѓународната програма за студии на Лондонскиот Универзитет
(програма за вонредни студии)

Историјат
Отсекот за вонредни студии при Лондонскиот универзитет е отворен во далечната 1858 година со
Кралска повелба на кралицата Викторија, со цел да се овозможи пристап до образование на сите луѓе
без оглед каде живеат и работат. Со ова Лондонскиот универзитет стана прв универзитет во светот што
понуди вонредни студии, а во 1878 година стана прв светски универзитет што ги отвори вратите за
студентите од женскиот пол. Низ годините го менувал својот назив (претходно External Programme), за
во 2010 година да се преименува како Меѓународна програма за студии при Лондонскиот Универзитет.
Вонредните студии на додипломско и постдипломско ниво се одвиваат во соработка со 12 факултети
од Лондонскиот универзитет, како што се светски познатите London School of Economics and Political
Science, University College London, Birckbeck College, Queen Mary, Royal Holloway, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, и други.
Повеќе информации за историјатот на оваа престижна институција може да најдете на
http://www.londoninternational.ac.uk/our-global-reputation/our-history/timeline.
Студиски насоки
Постдипломските и додипломските студии се одвиваат на 12 факултети, и се главно од општествените
науки (економија и менаџмент, банкарство и финансии, бизнис администрација, правни науки),
хуманистичките науки (образование, теологија, филозофија, англиски јазик, психологија), земјоделство
и рурален развој, медицински клинички истражувања, ветеринарна епидемиологија и јавно здравство,
технички науки (математика, компјутери, управување со компјутерско-информациски системи, нафтена
геологија), и други.
Комплетен преглед на сите додипломски и постидипломски насоки може да се најдат на
http://www.londoninternational.ac.uk/courses/search.
Осигурување на квалитетот
Меѓународната репутација на Лондонскиот универзитет се базира на академското управување и
ригорозните системи за осигурување на квалитетот, што се усовршувале во изминатите 156 години, со
што се осигурува квалитет без оглед на начинот на кој се студира на Лондонскиот универзитет, било
вонредно или редовно.
Лондонскиот универзитет подлежи на строгите критериуми за образовен квалитет што ги поставува
британската влада, а за кои надлежен орган за надзор е британската Агенција за осигурување на
квалитетот во високото образование, (The Quality Assurance Agency), и која во инспекцијата извршена
во 2011 година, дала највисоки оценки за вонредните студии на Лондонскиот универзитет.
Цени
Додипломските студии се изведуваат во мин. 3 а макс. 8 години. Студиските трошоци се плаќаат
годишно, во зависност од бројот на испити што се полагаат во годишната испитна сесија (мај/јуни), и во
просек изнесуваат 1,300 фунти за година, или вкупно околу 4,000 фунти ако редовно се положат
пропишаните испити. Во оваа сума не се вклучени трошоците за набавка на книгите.
Постдипломските студии се изведуваат во мин.2 а макс. 5 години. Студиските трошоци може да се
платат однапред (во просек околу 9,500 фунти) или 1,300 по модул. Во цената се вклучени и книгите за
подготовка.
Комплетен преглед за цените на секоја студиска насока ќе најдете на
http://www.londoninternational.ac.uk/courses/search.
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Пријавување
Се врши електронски на http://www.londoninternational.ac.uk/applications-admissions/how-apply, а
заверката на оригиналните образовни документи (свидетелства, дипломи) и документите за
идентификација (пасош) се врши во Британски совет. Повеќе информации за оваа услуга на
http://www.britishcouncil.mk/study-uk/verification.
Полагање на испитите и подготовка
За да се завршат вонредните студии, не мора да се патува во Лондон. Како поддршка во совладување
на градивото, Лондонскиот универзитет нуди 130 признаени центри за подготовка во 46 земји во
светот, но подготовката не е задолжителна. Студентите во Македонија имаат можност да студираат
директно како вонредни студенти на Лондонскиот универзитет, без да се подготвуваат во некоја
институција. Исто така, имаат можност за двојна диплома при Универзитетот на Југоисточна Европа.
И во обата случаи, годишните испити се полагаат под надзор на Британскиот совет, кој служи како
надворешен надзорен орган за сите британски овластени универзитети, па и за Лондонскиот
универзитет. Во Македонија, локалната административна такса за полагање на еден испит е 4,500
денари.
Во Македонија, вонредните студии на Лондонскиот Универзитет се администрираат уште од 1997
година, и над 35 македонски и странски државјани што ги полагале испитите во Македонија преку
Британскиот совет, дипломирале на оваа престижна институција.
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