РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Факултет за електротехника и информациски технологии
Број: 02-2972/3
Датум:4.9.2009 година
СКОПЈЕ

Врз основа на член 45 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на
Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, и Конкурсот за
запишување на студенти на втор и трет циклус на студии на факултетите и институтите на
Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во учебната 2009/2010 година, Наставнонаучниот совет на Факултетот, на седницата одржана на 4.9.2009 година донесе

ОДЛУКА
за определување на условите за запишувана
на втор циклус на студии во учебната 2009/2010 година
1. На втор циклус на студии (магистерски студии) на Факултетот за електротехника
и информациски технологии во Скопје во учебната 2009/2010 година можат да се запишат
студенти:
1.1. што завршиле соодветни додипломски студии (од прв циклус на студии) според
ЕКТС и освоиле 240 кредити;
1.2. што завршиле ФЕИТ, или сличен факултет во странство во траење од 9 семестри;
1.3. што завршиле сроден факултет во траење од 8 или 9 семестри (додипломски
студии што не се според ЕКТС) и
1.4. што завршиле факултет што не е сроден со ФЕИТ (според посебна постапка).
2. На студентите од точка 1.2. на оваа одлука им се признаваат до 20 кредити од
претходно завршените студии и тоа:
- до 15 кредити за завршена сродна-и насока на додипломски студии,
- до 10 кредити за најблиската сродна насока и
- до 5 кредити за други насоки од додипломски студии.
3. На студентите што завршиле други технички и други соодветни факултети во
траење од 9 семестри може да им се признаат до 5 кредити.
4. На студентите што завршиле Факултет за електротехника и информациски технологии, а се запишани на постдипломски студии на Факултетот, можат да им се признаат
дополнителни 5 кредити доколку имаат положено најмалку еден предмет.
5. Условите од точките 1-4 од оваа одлука, за секоја студиска програма, одделно се
дадени во прегледот што е составен дел на оваа одлука.
6. Цената на магистерските студии е определена за секоја студиска програма посебно
и е дадена во прегледот што е составен дел на оваа одлука.
7. Запишувањето на магистерските студии во учебната 2009/2010 година е согласно
роковите од Конкурсот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.
8. Датумот на отпочнување на настава ќе биде истакнат заедно со распоредот на
предавањата.
9. Активирање на студиска програма е со најмалку 1 запишан студент.

10. Ако еден предмет го запишат 5 или помалку студенти, наставата ќе се организира
на менторски начин.

11. Ако еден предмет го запишат 6 или повеќе студенти, наставата ќе се организира
преку држење настава.
12. Конкурсот ќе го спроведе Комисија за координирање на уписот избрана од ННС и
наставно-научните колегиуми на студиските програми од II циклус.
13. Одлуката да се достави до: ННС, Служба за студентски прашања, WEB страницата
на ФЕИТ, продеканот за настава, секретарот и архивата на ФЕИТ.
ДЕКАН
Проф. д-р Миле Станковски

