Соопштение за запишување студенти на Технички факултет –
Битола во прва година – прв циклус студии во 2016/2017 год.
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2. KRITERIUMI I USLOVI ZA ZAPI[UVAWE

1. Право на запишување првиот циклус на студии студии на Технички факултет - Битола
имаат:
 Кандидати кои положиле државна или меѓународна матура
во
 Кандидати со завршено четиригодишно средно образование
претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) и не
полагале државна матура
 Кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни
факултети и виши школи и кандидати кои паралелно студираат сродни
факултети, студиски групи или насоки. Oвие кандидати се запишуваат со
кофинансирање на студиите надвор од вкупната квота како редовни или вонредни
студенти според успехот од средно образование.
 Ако на Конкурсот за запишување студенти во првиот уписен рок не се јават
доволен број на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, право на
упис во вториот и во третиот уписен рок може да имаат и лицата кои положиле
училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено
соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.
 Кандидати кои целосно или делумно завршиле средно четиригодишно образование во
странство.
2. На првиот циклус на студии кандидатите се запишуваат како редовни студенти
финансирани од државата со партиципација на трошоците за студирање и редовни
студенти со кофинансирање на студиите .
Кандидатите може да се запишуваат и како вонредни студенти со
кофинансирање на трошоците за студирање, доколку тоа го овозможува природата на
студиската програма.
Доколку кандидатите не се примени во државната или квотата за кофинансирање на
студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во истиот уписен рок да се
запишат на друга студиска програма на Технички факултет – Битола на која има
слободни места по нивен избор.

критериум за селекција на кандидатите за запишување на првиот цилус на
3. Основен
студии е успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на
кандидатите се изразува во поени.
3.1. За кандидатите што положиле меѓународна матура
општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со 60%,
а успехот постигнат на меѓународната матура со 40 % од вкупниот број на поени, којшто
може да изнесува најмногу 100 поени.
3.2. Кандидатите кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен
испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење, по
основ на успехот по сите предмети од средното образование може да
добијат
најмногу 60 поени, а по основ на положената училишна матура или положениот завршен
испит најмногу 20 поени, односно вкупно, најмногу може да добијат 80 поени.
3.3. За кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во преходните
учебни години (пред учебната 2007/08 година) и не полагале државна матура, основен
услов и критериум за запишување е општиот среден успех и успехот од четири
предмети: Мајчин јазик и Странски јазик и два предмети битни за студирање на Технички
факултет – Битола (Математика и Физика). Во вкупниот број поени средниот успех од
средното образование учествува со 60 поени, а средниот успех од двата предмети битни
за студирање на Технички факултет - Битола и средиот успех од предметите Мајчин
јазик и Странски јазик учествува со 40 поени.
4. Примените кандидати се запишуваат како редовни студенти финансирани
од државата со партиципација на трошоците за студирање и редовни студенти со
кофинансирање на трошоците за студирање.
Доколку редовните студенти запишани во државната квота со партиципација
на трошоците за студирање, без оправдани причини не ги исполнат условите утврдени со

Законот за високо образование, ги поднесуваат трошоците за студирање во согласност со
истиот Закон и со Статутот на Универзитетот, Правилникот за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола.
Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање партиципација на трошоците за
студирање, секоја студиска година одделно, во текот на целокупното студирање.
Износот на надоместокот се пресметува според средниот курс на Народната банка на РМ.
Плаќањето на надоместокот се врши според склучен договор со Технички факултет – Битола и истиот може да
се плати во две еднакви рати, едната при запишување, а другата пред почетокот на вториот семестар.
5. Реализацијата на Конкурсот ќе се одвива во уписни рокови, со тоа што во првиот уписен
рок ќе се запишуваат сите пријавени кандидати кои ги исполнуваат предвидените
услови, а доколку останат слободни непополнети места запишувањето ќе се врши и во втор, а
по потреба и во трет уписен рок.
6. Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот од листата на примените
кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет) факултетот ги
запишува сите вакви кандидати. Ако бројот на ваквите кандидати е поголем од пет,
тогаш факултетот, овие кандидати ќе ги рангира според дополнителни критериуми.
7. На Технички факултет - Битола можат да се запишуваат студенти припрадници на
безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права
на припадниците на безбедносните сили на РМ, кои ќе се запишуваат во посебна квота
без плаќање партиципација.
Бројот на овие студенти изнесува најмногу 10% од вкупниот број студенти на ниво на
студиска програма.
Правото овие кандидати го докажуваат при пријавувањето со документ (уверение)
издадено од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи
на РМ.
III ЗАПИШУВАЊЕ ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

1. На Технички факултет - Битола како вонредни студенти можат да се запишуваат
кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат засновано работен однос, како
и кандидати коишто од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни
студенти.
За оправдани причини од претходниот став се сметаат:
- инвалид кој не е во состојба да следи редовна настава
- потешка долготрајна болест
- родител на дете додека трае породилното отсуство.
2. Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како
и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.
Вонредните студенти се запишуваат со кофинансирање на трошоците како
и студентите запишани во категоријата со кофинансирање на студиите.
3. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат:
копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или лекарско уверение за причините
назначени во точка 1 став 2 алинеа 1 и 2 (издадено од соодветна здравствена установа) или
доказ дека е родител на дете за кое сè уште трае правото на породилно отсуство.
IV. ЗАПИШУВАЊЕ СТУ ДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИИТЕ

1. На Технички факултет - Битола, како редовни студенти се запишуваат и кандидати
кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не
можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата.
Запишувањето на оваа категорија студенти се врши со поднесување писмена изјава од
страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги
кофинансираат студиите.
2. Факултетот, објавува ранг- листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за
запишување во оваа категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа
категорија студенти, поднесуваат изјава во рок од 48 часа по објавувањето на конечната
ранг-листа.
Листата на примените кандидати од оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз

основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа
категорија, и примерок од неа доставува до Ректоратот на Универзитетот.
Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за
меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.
не смее
посебно да се обележува нивната припадност во
3. На индексите на студентите
овие категории.
V.

КАН ДИДАТИ СО ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СТРАНСТВО

a) Странски државјани
1. Странските државјани се пријавуваат во роковите утврдени за сите кандидати и се
запишуваат надвор од квотите утврдени со Конкурсот. Бројот на странските државјани стипендисти на Владата на Република Македонија го утврдува Министерството за образование и
наука.
2. Пријавувањето се врши во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, а
кандидатите наведуваат на која единица на Универзитетот сакаат да студираат, дали се
стипендисти на Владата на РМ или самостојно ги поднесуваат трошоците на
студирањето. Со пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно
образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови, или копија од
потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на
постапката за нострификација на дипломата и свидетелствата од средно образование,
заверен превод на изводот од матичната книга на родените, потврда за знаење на

македонскиот јазик и уверение за здравствената состојба издадено од соодветна здравсвена
станица.
3. Школарината за странските државјани за академската 2016/17 изнесува
1000 Евра. Овој износ странските државјани го плаќаат за секоја студиска година.
Во оваа категорија студенти спаѓаат и студентите, странски државјани, чии родители или
самите тие работат во дипломатските претставништва во Република Македонија. Овие
кандидати може да се запишуваат без плаќање школарина, доколку Министерството за
образование и наука ги поднесува трошоците за нивното студирање.
б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование
и со дел од средното образование во странство,
1. Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои
целокупното или дел од средното образование го завршиле во странство, се запишуваат
надвор од редовните конкурсни квоти.
Во оваа квота можат да се запишат најмногу 10% од бројот на редовните студенти.
Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено
средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови од средното образование
завршени во странство, или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и наука
за започнување на постапката за нострификација на дипломата и свидетелствата од средно
образование.

2. Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле
во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура, се запишуваат под
истите услови и критериуми како и кандидидатите
со завршено средно образование
во Република Македонија, со тоа што покрај другите документи поднесуваат
нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршен во странство односно
завршената меѓународна матура, или копија од потврдата издадена од Министерството за
образование и наука за започнување на постапката за нострификација на дипломата и
свидетелствата од средно образование.

VI РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ во

академската 2016/2017
Пријавувањето и запишувањето на кандидатите во првиот, вториот и
третиот уписен рок на Технички факул тет - Битола се врши во следниве
термини:

Соопштение
за запишување студенти на Технички факултет – Битола во прва
година – прв циклус студии во 2016/2017 год.
Прв уписен рок
Пријавување на кандидатите
Објавување прелиминарна
ранг-листа
Објавување решение за прием на
кандидатите
Запишување на кандидатите

Втор уписен рок

Трет уписен рок

15,16 и 17.08.2016 01 и 02.09.2016
22.08.2016
05.09.2016

14.09.2016
15.09.2016

24.08.2016

07.09.2016

19.09.2016

25 и 26.08.2016

12 и 13.09.2016

20.09.2016

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
При пријавувањето за запишување на Технички факултет - Битола,
кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
1. Пријава за запишување
2. Оригинални свидетелства од сите класови
3. Оригинално свидетелство за завршено средно образование
4. Документ – диплома за положена државна матура или за положена
училишна матура или за положен завршен испит
5. Извод од матична книга на родените
6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги
поднесуваат освен горните и следните документи:
-образец М1/М2 заверен на нотар; или
-лекарско уверение издадено од соодветна здравствена установа; или
-доказ дека е родител на дете за кое сеуште трае породилното отсуство.
8. Потврда за платени 300 денари на жиро сметка на факултетот за
манипулативни трошоци.
Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е
кандидатите
пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите
потреби.

Технички факултет - Битола
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
Примените кандидати кои се запишуваат на Технички факултет во прва година
при запишувањето поднесуваат:
1. индекс и студентска легитимација
2. три фотографии (2 – 3,5х4,5см и 1 - 2х3см)
3. пријавни листови
4. потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички
потреби на студентите, банка НБРМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка
на буџетски корисник: 160010509678867, приходно конто 723012, програма 42,
ЕДБ 4002979132007,
5. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите
во наставно-образовниот процес, банка НБРМ на трезорска сметка
100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678848, приходно конто
723012, програма 42, ЕДБ 4002979132007
и развој на
6. Потврда за уплатени 1000 денари за функционирање
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, банка - НБРМ на трезорска сметка:
100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678852, ЕДБ:
4002979132007
Приходно конто: 723012 Програма 42
7. Потврда за уплатени средства за партиципација и за кофинансирање на жиро сметката
на Технички факултет – Битола .

8.
9.

Потврда за уплатени 1050,00 денари за материјални трошоци за запишување на
жиро сметка на Технички факултет - Битола.
Потврда за уплатени 250,00 денари за Студентски парламент на Технички
факултет - Битола и за колективно осигурување на студентите при Технички
факултет – Битола.

Напомена: Уплатниците се подигаат во просториите на факултетот.

