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ИНФОРМАЦИЈА
за реализација на Конкурсот за запишување студенти на прв циклус
студии во учебната 2016/2017 год. на Педагошкиот факултет
„Св. Климент Охридски“ – Скопје, на насоките:
Одделенска настава, Предучилишно воспитание и
Библиотекарство

ПРВ УПИСЕН РОК
ПРИЈАВУВАЊЕТО, РАНГИРАЊЕТО И ЗАПИШУВАЊЕТО, ВО ПРВИОТ
УПИСЕН РОК, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО СЛЕДНИТЕ ТЕРМИНИ:
- ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ Е ВО ТЕК НА
СЛЕДНИОВ ЛИНК

www.upisi.ukim.mk
 РЕГИСТРАЦИЈА НА КАНДИДАТИТЕ
ВО I KNOW СИСТЕМОТ:
 ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

од 20.07 до 19.08.2016 год.
18 и 19.08.2016 год.
од 9,00-16,00 часот

 ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД
УСПЕХОТ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:

23.08.2016 год.

 ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИГОВОР:

23.08.2016 год.

 ОДЛУКА ЗА РЕШЕНИЕ ПО ПРИГОВОР:

24.08.2016 год.

 ОБЈАВУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ
НА КАНДИДАТИТЕ:

25.08.2016 год.

 ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

29 и 30.08.2016 год.
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ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ
I
Право на пријавување за запишување на прв циклус на студии за
насоките:
Одделенска настава, Предучилишно воспитание и
Библиотекарство имаат:
Во првиот уписен рок за запишување на прв циклус на студии (прв
циклус на универзитетски и на стручни студии) на Факултетите
рамноправно конкурираат:
 кандидатите со завршена државна матура;
 кандидатите со завршена меѓународна матура;
 кандидатите кои завршиле во претходни години (пред учебната
2007/08 година) или кои завршиле средно образование во
училишта каде не се полага државна матура (НОВА...);
 кандидатите кои завршиле целосно или делумно средно
образование во странство;
 кандидатите со завршена училишна матура.
 странски државјани;
 Иселеници и државјани на РМ со завршено целосно средно
образование во странство;
 Кандидати со завршена меѓународна матура и кандидати од
приватните средни училишта во РМ.
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ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

I

При пријавувањето за запишување на прв циклус на студии за
насоките:
Одделенска настава, Предучилишно воспитание и
Библиотекарство
Кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
1. пријава за запишување (Образец А1) со уплатница од 50 денари таксена
марка;
2. електронска пријава (од I know системот);
3. оригинални свидетелства од сите класови;
4. документ за завршено средно образование (оригинално сведетелство за
завршено средно образование), со завршена државна матура, со завршена
меѓународна матура, кандидати кои завршиле во претходните години (пред
учебната 2007/08 година), или кои завршиле средно образование во училишта
каде не се полага државна матура, кандидати кои завршиле целосно или
делумно средно образование во странство и кандидати со завршена училишна
матура;
5. извод од матичната книга на родените;
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение);
7. потврда за уплата:
- 500 денари на жиро-сметката на Факултетот за студиските програми за
Одделенска настава и Предучилишно воспитание и 300 денари на жиросметката на Факултетот за студиската програма Библиотекарство:
-трезорска сметка: 100000000063095;
-сметка на буџетски корисник: 1600103670788-15;
-депонент Народна банка на РМ;
-приходна шифра: 723019, под програма 41, согласно истакнатите обрасци.
8. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти, освен
наведените, ги поднесуваат и следниве документи:
- М1/М2 образец-нотарски заверен или лекарско уверение (издадено од
здравствената станица на Универзитетот).
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II
1. КАНДИДАТИТЕ:
- бранител;
- дете на загинат или починат бранител и
- дете на воен инвалид од I до VII група, утврдени со одредбите од
Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и
членовите на нивните семејства (Сл. весник на РМ бр. 2/2002) се запишуваат
надвор од државната квота во учебната 2015/2016 година без плаќање
партиципација, односно кофинансирање, под услови за запишување утврдени со
Конкурсот.
Нивниот број може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број на
студенти на соодветната студиска програма.
Доказ за припадност на претходно наведените категории кандидати се
обезбедува од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни
работи.
Документот за доказ мора да се достави при пријавувањето.
Дополнително доставување на ваквиот документ нема да се земе предвид
при рангирање на кандидатот.
- Кандидатите припадници на заедниците кои не се во мнозинство во
Р.Македонија, дополнително ќе се запишат во број кој нема да биде повисок од
10% од вкупниот број на студенти кои се запишуваат во прва година, со
исклучок на припадниците на албанската и турската националност бидејќи
постојат
студиски
програми
на
тие
наставни
јазици.
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2. ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИ ЗА СТУДИРАЊЕ
По поднесувањето на документите и добивањето на лист со
идентификациониот број на кандидатот, кандидатот се пријавува
за
претселекција по пат на интервју во означените простории на Факултетот , во
истиот ден. Ова се однесува само за кандидатите кои конкурираат на студиските
групи Одделенска настава и Предучилишно воспитание.
3. БОДИРАЊЕТО на пријавените кандидати ќе се врши според успехот од
средното образование, со пресметување на поените согласно истакнатата
методологија за пресметување, а врз основа на листите на предмети за
бодување, објавени со Конкурсот.
Конкурсот е објавен на интернет - страницата:
http://www.ukim.edu.mk/konkurs
www.upisi.ukim.mk
Конкурсот е објавен и на влезната врата на Факултетот.

4. Доколку во првиот уписен рок не се пополнат утврдените квоти, за упис
во вториот и третиот уписен рок, ќе се објави дополнителна информација во
просториите на Факултетот.

Од Конкурсот за запишување
студенти во учебната 2016/2017 г.
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НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО СКОПЈЕ, ВО ПРВА
ГОДИНА, НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ, ЗА КОЈ СЕ СТЕКНУВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
ДИПЛОМА, ВО 2015/2016 ГОДИНА ЌЕ СЕ ЗАПИШАТ СЛЕДНИОВ БРОЈ НА
СТУДЕНТИ:

НАСОКА - ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Редовни
Редовни со
Вонредни вкупно
во
Кофинансирање
Држ.квота 400 евра
200 евра
За наставници во паралелки на македонски јазик
За наставници во паралелки на албански јазик
За наставници во паралелки на турски јазик

25
25
10

5
5
5

5
5
5

35
35
20

НАСОКА – ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

За воспитувачи во групи на македонски јазик
За воспитувачи во групи на албански јазик
За воспитувачи во групи на турски јазик

Редовни
во
Држ.квота
200 евра
25
25
10

Редовни со
Вонредни вкупно
Кофинансирање
400 евра

Редовни
во
Држ.квота
200 евра
20

Редовни со
Вонредни вкупно
Кофинансирање
400 евра

5
5
5

5
5
5

35
35
20

НАСОКА – БИБЛИОТЕКАРСТВО

Библиотекарство

10

5

Од Конкурсот за запишување
студенти во учебната 2016/2017 г.
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ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈАТА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ
ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО
СКОПЈЕ, НЕМА ДА НАПЛАТУВА ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА:
- ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ ДО 26-ГОДИШНА ВОЗРАСТ ДОКОЛКУ СЕ
НЕВРАБОТЕНИ;
- ЛИЦА ОД ПРВ И ВТОР СТЕПЕН НА ИНВАЛИДНОСТ;
- ВОЕНИ ИНВАЛИДИ И
- ЛИЦА РАСТЕНИ ВО ДОМОВИ ЗА НАПУШТЕНИ ДЕЦА ДО
26-ГОДИШНА ВОЗРАСТ, ДОКОЛКУ СЕ НЕВРАБОТЕНИ;
ОВИЕ КАНДИДАТИ СЕ ЗАПИШУВААТ НАДВОР ОД КВОТАТА,
НАЈМНОГУ ДО 10% ОД ВКУПНИОТ БРОЈ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА
СООДВЕТНИОТ ФАКУЛТЕТ УТВРДЕН ВО КОНКУРСОТ.
КАНДИДАТИТЕ СООДВЕТНИОТ ДОКУМЕНТ ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА
УСЛОВИТЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈАТА, ГО
ДОСТАВУВААТ ВО МОМЕНТОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО.

