ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ СТУДЕНТИ НА
ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
1. Пријава за запишување со 50 денари уплатница за таксена марка
2. Електронска пријава (испечатена од iKnow системот)
3. Оригинални свидетелства од сите класови
4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. Извод од матичната книга на родените (оригинал - независно колку е стар)
6. Доказ за државјанство на РМ (оригинал уверение или решение – независно колку е старо)
7. Уплатница за уплатени 300 денари на жиро-сметката на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ (види пример)
8. Изјава за неподигање на документи (Изјавата за неподигање на документи може да се подигне во Студентската служба на факултетот)
9. Изјава за согласност за кофинансирање на студиите за студентите кои се согласни во случај да не бидат рангирани во државна квота да бидат
рангирани во квотата со кофинансирање
10. Изјава за согласност за користење на личните податоци
11. Изјава за национална припадност
12. Кандидатите кои конкурираат на студиската програма преведување и толкување англиски/германски/француски треба да приложат потврда за
познавање на двата странски јазика, за првиот странски јазик – ниво Б1, а за вториот странски јазик – ниво А2.

13. Кандидатите кои конкурираат за вонредно студирање освен горенаведените ги поднесуваат и следните документи:
- Нотарски заверен образец М1/М2 или
- Лекарско уверение од Студентската поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
14. Кандидатите кои конкурираат за упис, а остваруваат право согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и
членовите на нивните семејства (1. Припадникот на безбедносните сили, 2. децата на загинат или починат припадник и 3. децата на воен инвалид од
I до VII група воен инвалидитет) покрај горенаведените документи при пријавувањето поднесуваат и документ од Министерството за одбрана или
Министерството за внатрешни работи, дополнително доставување документ за овие кандидати не се зема предвид.
15. Соодветна документација за: лица без родители, лица од прв и втор степен на инвалидност, воени инвалиди или лица растени во домови за
напуштени деца.
Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат нотарски
заверени преписи од документите за свои потреби.
Конкурсна комисија на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

