ПОСТАПКА
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДИЛОМСКА РАБОТА

1. Дипломската работа може да се пријави доколку студентот освоил најмалку 200
ЕКТС по сите основи (положени испити, извршена студентска пракса, завршени
семинари/курсеви и сл.)
2. Дипломската работа се пријавува од наставно-научната област која се негува на
Факултетот за електротехника и информациски технологии и се работи под надзор на ментор.
3. Студентот избира тема за изработка на дипломска работа и ментор под чие
раководство ќе ја работи во последниот семестар од студии. Менторот задолжително е
наставник избран на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје.
4. Во текот на една учебна година кај еден наставник може да се пријават најмногу 10
дипломски труда.
5. Студентот пополнува образец на пријава (во четири примерока) која може да ја симне
од веб страницата на Факултетот или да ја добие во Службата за студентски прашања.
6. Потпишаната и пополнета пријава од страна на студентот и менторот студентот ја
заверува во студентската архива по што ја доставува во Службата за студентски прашања каде
во индексот му се впишува дека пријавил дипломска работа, кај кој наставник/ментор и денот
на пријавувањето. При пријавувањето на дипломската работа студентот уплаќа средства за 8
кредита.
7. Дипломската работа во принцип, се пријавува и работи во текот на последниот
семестар од студиите.
8. Дипломската работа, студентот најрано може да го предаде во рок од 45 дена од денот
на прифаќање на темата (датумот впишан во индекс).
9. Студентот дипломската работа ја предава во три примерока напишан на хартија и
еден примерок во електронска форма преку архивата на Факултетот до членовите на
комисијата. Електронскиот примерок од дипломската работа се чува во Библиотеката на
Факултетот.
10. При предавањето на изработениот дипломски труд студентот пополнува Барање за
закажување на јавна одбрана (образец), во три примерока, а составен дел на барањето е и
прегледот на положени испити со оценки и освоени кредити.
11. Продеканот за настава ја доставува дипломската работа до комисијата за преглед и
оценка која во рок од 5 работни дена дава извештај со оценка по што се закажува јавна одбрана
пред комисијата определена со пријавата.
12. Дипломската работа, се брани најкасно во рок од 3 месеци од денот на положување на
последниот испит.
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