
УНИВЕРЗИТЕТ ,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’ ВО СКОПЈЕ  

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е  

Заверка на зимски и запишување летен семестар 2021/2022 

  

- ВТОР циклус  постдипломски студии –  

                        Генерација: 2021/2022  

 

Доставувањето на комплетните документи за заверка на зимскиот и 
запишувањето на летниот семестар во учебната 2021/2022 година ќе се врши 
во Студентска служба  од 12:30 до 14:00 часот во периодот од 16. 2. 2022 до  
18. 2. 2022  година. Online пријавувањето е задолжително. По овој рок online 
пријавувањето ќе биде оневозможено.  

 

НАПОМЕНА: Студентите кои електронски ќе се пријават, а нема да достават 
комплетни документи ќе бидат избришани и од електронската евиденција и 
уписот ќе можат да го извршат со молба и надомест од 500,00 ден. 

 

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

I. Потребни документи:  

1. Индекс  

2. А3 образец - пополнет со предмети што се слушаат во летниот семестар 

3. А4 образец за заверување семестар -  пополнет со предметите што се 
слушале во зимскиот семестар  

4. Интерен пријавен лист за запишување предмети (да се испечати со print-

screen од веќе направениот online избор) 

 5. Уплатници со рата од упис на магистерските студии  на жиро-сметка на 
Факултетот. 

 



 II. Дополнителни информации 

Во летниот семестар студентите ги запишуваат предметите:  

1. Истражувачки проект, изборен предмет од универзитетската листа на 
предмети и магистерски труд. 

2. Предметот истражувачки проект и магистерскиот труд задолжително се 
запишуваат кај ист наставник. 

 3. Студентите може да изберат и кој било друг предмет со најмалку 4 ЕКТС 
кредити од Универзитетската листа на слободни предмети дадени на веб 
страната http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=163&glavno=40.  

Ако студентот избере предмет со повеќе од 4 ЕКТС кредити, за запишаните 
дополнителни кредити се доплаќа сума со вредност од  25 евра по кредит (во 
денарска противвредност). 

 4. Темата на магистерскиот труд задолжително треба да се пријави во 

семестарот во кој е запишан магистерскиот труд. Услов за пријавување на 
магистерската тема се освоени 30 ЕКТС кредити.  Процедурата и 
формуларите за истата може да се најдат на следниот линк:  
https://feit.ukim.edu.mk/ii-ciklus/proceduri-i-formulari/ 

НАПОМЕНА: За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 
500,00 денари  административен трошок на факултетската жиро с-ка.  

 

Скопје, 1.2.2022  година  

Одделение за студентски прашања на ФЕИТ 

 

 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=163&glavno=40
https://feit.ukim.edu.mk/ii-ciklus/proceduri-i-formulari/

