ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ
(АКАДЕМСКИ) СТУДИИ НА
ОТСЕКОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ
во академската 2016/2017 година

1.

ПРЕДЛОГ-ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

На студиските програми од втор циклус на универзитетските студии
(академските студии) можат да се запишат кандидати кои завршиле
универзитетски (академски) студии од прв циклус во траење од четири години
(240 EK) и тоа:
a) на студиските програми на сообраќаен факултет – патен сообраќај/воздушен
сообраќај и други насоки
б) на студиските програми на останати технички факултети, на природноматематички факултети, факултети за компјутерски науки и инженерство и
др.
2.

РАНГИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Рангирањето на кандидатите се врши врз основа на постигнатиот успех
во текот на студирањето на додипломски студии или на I циклус на
универзитетски (академски) студии, успехот при одбрана на дипломската
работа/самостоен проект и од освоените награди, сертификати, дипломи и сл.
(70:15:15).

3.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

3.
4.
5.

При пријавувањето кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
пријава по конкурс (се подига од веб страницата на Технички факултет –
Битола - www.tfb.uklo.edu.mk) во рубриката студии - II циклус студии сообраќај и транспорт
диплома или уверение за завршени додипломски студии, односно I
циклус универзитетски студии (кандидатите кои завршиле во странство
доставуваат нострифицирана странска диплома)
кратка биографија (CV)
уверение за државјанство
освоени награди, сертификати, дипломи и сл.

4.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

1.

2.

Пријавата по конкурс од точка 1 се поднесува по електронска пошта на:
rakovoditel_postdiplomski_sti@tfb.uklo.edu.mk
Останатите потребни документи (точка 2, 3, 4, 5, 6) се поднесуваат до
референтот за студентски прашања на Отсекот за сообраќај и транспорт на

Технички факултет – Битола (лично) или по пошта на адреса: ул. Македонска
фаланга, бр. 33, 7 000 Битола.
5.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
Прв уписен рок: 02.9 - 14.9.2016 година
Втор уписен рок: 26.9 - 5.10.2016 година
Трет уписен рок: 25.10 - 28.10.2016 година

6.

РОКОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
Прв уписен рок: 22.9 - 23.9.2016 година
Втор уписен рок: 13.10 - 14.10.2016 година
Трет уписен рок: 4.11. 2016 година

Детални информации за условите за запишување на студиската програма
и за содржината и начинот на одвивање на II циклус универзитетски студии,
кандидатите може да добијат на:
веб страницата на Технички факултет - www.tfb.uklo.edu.mk) (објавен е
Елаборатот за II циклус универзитетски студии)
Тел. 075 295 810
Е-пошта: daniela.koltovska@tfb.uklo.edu.mk

6.

ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ

Запишувањето ќе се врши во деновите за упис со следната
документација:
Индекс (се подига во скриптарницата на ТФБ)
Пријавни листови за запишување ШВ 20 (се подига во скриптарницата
на ТФБ)
Пријавни листови за запишување на предмети (се подигаат во
скриптарницата на ТФБ)
2 фотографии
Пополнетиот пријавен лист со запишани предмети, пополнетиот индекс,
пријавните листови ШВ 20 и уплатницата се поднесува до
администраторот м-р Тина Нусева (шалтер во студентска служба), која
ги пресметува ЕК, средствата за уплата за прв семестар и го оверува
пријавниот лист
Уплатница за првиот семестар (уплата во денарска противвредност на
износот за кофинансирање – 600 евра) (се подига во скриптарницата на
ТФБ)

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА

