
 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Република Македонија 
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – СКОПЈЕ 

ИНТЕРЕН ПРИЈАВЕН ЛИСТ 
за запишување на предмети на прв циклус на студии  

 
Име и презиме  Насока  
Инд. Бр.  Студиска програма  
Се пријавувам за слушање на следниве предмети: Семестар:      ЗИМСКИ      ЛЕТЕН 

# Шифра Наслов на предметот Кредити Исполнети предуслови Одобрено 

1. 
   ______________________________  положено 

______________________________  положено 
______________________________  положено 

 

2. 
   ______________________________  положено 

______________________________  положено 
______________________________  положено 

 

3. 
   ______________________________  положено 

______________________________  положено 
______________________________  положено 

 

4. 
   ______________________________  положено 

______________________________  положено 
______________________________  положено 

 

5. 
   ______________________________  положено 

______________________________  положено 
______________________________  положено 

 

6. 
   ______________________________  положено 

______________________________  положено 
______________________________  положено 

 

  Вкупно    

 
Скопје, ____________ 20____ година          ___________________________________ 
                 (потпис на студентот) 
Напомена: 

 Податоците пополнете ги со печатни букви и читко. 
 Доколку предметите кои се услов за запишување на новиот предмет ги имате положено во квадратчето означете ги со , во спротивно доколку е празно ќе се 
смета дека не ги имате положено, односно ги имате само ислушано. За точноста на пополнетите податоци одговорен е потпишаниот студент. 

 Може да се запишат најмногу 35 кредити. 
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