СООПШТЕНИЕ
за
запишување на летен и заверка на зимски семестар
во учебната 2018-2019 год.
Запишувањето ќе се врши од 05.02 до 15.02.2019 год.

СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ЗАПИШУВААТ II,IV,VI И
ЗАДОЛЖИТЕЛНО Е ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ.

VIII

СЕМЕСТАР

Потребни документи:
1. Образец за запишување на семестар.
2. Образец за заверка на семестар.
3. Уплатница за уплатени 100,00 денари (административна такса за двата обрасци. Може да
се уплати на една уплатница).
4.Уплатница за уплатени 6.150,00 ден. за упис II рата (летен семестар) на ж.с. на факултетот
или 12.300,00 ден (за студенти со кофинансирање и вонредни студенти) приходна шифра 012.
5.Студентите кои запишуваат VI семестар доставуваат потврда и пријава за реализирана
стручно практична работа (есенски аспект), проф. д-р Македонка Стојановска.
6.Студенти кои запишуваат VIII семестар доставуваат потврда и пријава за реализирна
феријална пракса II дел, проф.др. Здравко Трајанов.

7.Апсолвентите по ЕКТС, за неположените испити од парните семестри вршат уплата по
кредити (согласно Одлука бр. 0202-616/2 од 23.08.2013г.) на ж.с. на факултетот приходна
шифра 013 .
За редовни студенти цената на чинење на кредит е 3,33 евра (205,00 ден) , а за вонредни
студенти цена на чинење на кредит е 6,66 евра (410,00 ден).
8.За студенти кои запишуваат II,IV,VI и VIII семестар за неположените предмети од
предходните парни семестри при запишувањето ќе вршат уплата по одлука бр.0207-545/11 од
10.09.2014 год.(редовни 205 ден. од кредит, а вонредни 410 ден. од кредит ).
9.Уплатница за уплатени 100,00 ден. за тетратки (за сите студенти) ж.с. на факултетот
приходна шифра 019.
10.Апсолвентите кои запишуваат семестар по втор и повеќе пати уплаќаат 2.500,00 денари
на ж.с. на факултетот приходна шифра 012.
11. Студентите можат да запишат семестар и со помал ангажман од 20 кредити и за
запишување семестар ќе извршат уплата на сметка на факултетот од 2.500,00 ден. и плус
цената по запишани кредити (приходна 012). Оваа одлука (бр.02-732/2 од 20.10.2017 г.) се
однесува за студенти запишани од 2013 година.

При одлучувањето за изборни предмети, задолжително да се има во предвид објавениот
распоред на часови (од огласна табла), за да не се изберат предмети на кои се поклопуваат
термините за предавања и вежби.

НАПОМЕНА:
Запишувањето по назначениот рок (15.02.2018 год.) ќе се врши со
надомест и тоa:
- 1.000,00 ден. доколку запишувањето се изврши од 16-ти до 26-ти февруари,
- 1.500,00 ден. доколку запишувањето се изврши од 27.02 до 08-ми март,
- 2.500,00 ден. доколку запишувањето се изврши по 09.03.2019 год.

