ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА
УЧЕБНАТА 2016/2017
Електронско бирање предмети iKnow/eIndex: 30.1 – 24.2.2017
Поднесување документи во Студентски прашања со задолжително електронски избрани предмети
1 година: 30.01 - 3.02
2 година: 6.02 - 10.02
3 година: 13.02 - 17.02
4 година: 20.02 – 24.02

ВАЖНА НАПОМЕНА:
При запишувањето на летниот семестар на сите студенти ќе им бидат враќани
оригиналните документи (сведителства, диплома од средно образование...). Затоа ве
молиме да се придржувате до терминот за вашата студиска година и апелираме на
трпение и разбирање од ваша страна.
ЕЛЕКТРОНСКО БИРАЊЕ:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1, 2, 3 и 4 година преку iKnow системот, прво бирате упис на летен
семестар, а потоа ги бирате предметите во делот предмети
 Останатите студенти ги пријавуваат предметите преку својот интернет
профил во делот Моите предмети
Ве молиме по извршеното бирање на предметите повторно да го проверите вашиот профил,
односно избраните предмети.
НАПОМЕНА: БИРАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИ НЕ ЗНАЧИ ДЕКА ИСТИТЕ ПРЕДМЕТИ СЕ ПРИЈАВЕНИ ЗА ИСПИТ.
ВО СЛУЧАЈ НА ПРОБЛЕМ ВО РОКОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ ПИШЕТЕ НИ НА: ekts.sluzba@gmail.com

ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Семестрален лист за заверка на зимскиот семестар со 50 денари уплатница за
административна такса.
2. Уписен лист за летниот семестар со 50 денари уплатница за административна такса.
3. Пополнет индекс* во кој се запишани претходно електронски избраните предмети
согласно со долунаведеното упатство (ПРИЛОГ 2)
* задолжително со печат од систематски преглед (за студентите од 1 година)

4. Уплатница за школарина уплатена на сума пресметана според тоа колку кредити
запишува студентот (ПРИЛОГ 1)
УПЛАТИТЕ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ ДА БИДАТ НА 1 ПОСЕБНА УПЛАТНИЦА (ПРИЛОГ 1)

ВАЖНИ НАПОМЕНИ:
- Согласно член 323 од Статутот на УКИМ студентите запишани прв пат во учебната 2013/2014
кои запишуваат задолжителен предмет по 3-ти пат поминуваат во квота со кофинансирање.

- Студентите запишани првпат во учебната 2013/2014 година и потоа преминуваат од државна
во квота со кофинансирање, ако при запишување на зимскиот/летниот семестар во учебната
2016/2017 година немаат освоено 50% од ЕКТС кредити во зимскиот/летниот семестар од
учебната 2015/2016 година. Оваа одлука се однесува при запишување на сите наредни
зимски/летни семестри.

- Согласно чл. 99 ст. 15 од Законот за високото образование студентите се должни во секоја
студиска година задолжително да посетуваат практична настава која не може да биде пократка
од 30 дена како еден условите за запишување на наредната студиска година. За реализација на
практичната настава студентите се должни да ја пополнат и да ја заверат упатницата која
можете да ја преземете од веб страната на факултетот во отсекот за студентски прашања.
Потврдата од завршена практична настава ќе биде услов за запишување на зимскиот семестар,
односо наредната студиска година 2017/2018.

- Студентите се должни оцените за положените предмети да ги имаат впишано во индексот пред
заверката/уписот на семестарот.

- Студентите коишто го положиле последниот испит од студиската програма и им е останата
само одбраната на дипломскиот труд треба веднаш по положувањето на последниот испит да го
достават индексот во отсекот за студентски прашања за проверка на студентското досие и
исполнетоста на условите за одбрана на дипломскиот труд.

- Студентите кои го имаа запишано дипломскиот труд и на кои рокот за изработка односно
одбрана на дипломскиот труд го преминува рокот за запишување на летниот семестар вршат
запишување на летниот семестар само со уписен лист и уплата за административна такса. Оние
студенти кои дипломскиот труд им останува како обврска во летниот семестар се должни истиот
да го запишат.

