ПОСТАПКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ДОДИПЛОМСКИ АКАДЕМСКИ
СТУДИИ (ПРВ ЦИКЛУС) ВО УЧЕБНАТА 2011/12 ГОДИНА
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР
Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските
програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2011/12 година, на
Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје во прва година на прв циклус
студии во учебната 2011/2012 година ќе се запишат следниов број студенти:
СТУДИСКА ПРОГРАМА

Механичка технологија на
дрвото
Проектирање и технологија
на мебел и ентериер
ВКУПНО

Редовни студенти
Државна квота
Квота со
кофинансирање
на студиите
(200 €)
(400 €)
40
20

Вонредни
студенти

ВКУПНО

(400 €)
5

65

40

20

5

65

80

40

10

130

УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
1. Право на запишување на прв циклус студии на универзитетски студии имаат кандидати кои
положиле државна или меѓународна матура.
Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно
средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не
полагале државна матура.
Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати кои положиле училишна
матура или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со
четиригодишно траење.
2. Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни
студенти со кофинансирање на студиите.
На прв циклус студии можат да се запишат и вонредни студенти. Како вонредни студенти
можат да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите на конкурсот и имаат
договор за вработување на неопределено време, како и кандидати кои од оправдана
причина не се во можност да се запишат како редовни студенти. За оправдани причини се
сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата, потешка долготрајна болест,
која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар, родител на
дете додека трае породилното отсуство.
3. Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното
образование.
4. Основeн критериум за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус студии е
успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се
изразува во поени.
Кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: општиот успех по сите предмети
учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%.
• Бодирањето се врши на следниов начин: се собираат сите оценки што се внесени во
свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака
добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60
поени.
• Бодирањето на успехот постигнат на државната матура се врши на следниов начин:
Оценките од екстерните предмети се множат со коефициент 2. Вака добиениот производ
се корегира со перцентилниот ранг на кандидатот за секој предмет поединечно. По оваа
основа можат да се добијат најмногу 20 поени за двата екстерни предмети.

• Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура се
множат со коефициент 1,6. Вака добиените производи се собираат. По оваа основа можат
да се добијат најмногу 16 поени. Оценката добиена на проектната задача се множи со
коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени. Вкупниот успех од
државната матура може да донесе најмногу 40 поени.
За кандидатите кои средното образование го завршиле во претходните учебни години (пред
учебната 2007/08 година ) и не полагале државна матура, освен пресметувањето на
бодовите од општиот успех, се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се
значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од секој од двата предмета
значајни за студиската програма (Табела 2) се дели со бројот на оценките (независно во
колку години предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех,
за секој предмет одделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу 20
поени за еден предмет, односно вкупно 40 поени за двата предмета.
СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИТЕ
За реализација на Конкурсот за запишување, Наставно-научниот совет на Факултетот за
дизајн и технологии на мебел и ентериер формира конкурсна комисија.
Конкурсната комисија на факултетот го врши рангирањето на кандидатите и на огласната
табла на факултетот, ги објавува поените од средното образование (среден успех).
Кандидатот има право на приговор до конкурсната комисија во рок од 24 часа од
објавувањето на резултатите. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната
постапка во поглед на објавените резултати.
По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување од страна на
конкурсната комисија, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа.
Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето
на бодовите, и се упатува до управата на факултетот. Решението на управата по приговорот
е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на факултетот.
По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, конкурсната
комисија на факултетот објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз
основа на што се врши запишување на студентите.
Решението на конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа),
факултетот истовремено го доставува до Ректоратот на Универзитетот.
Во колку по завршувањето на првиот уписен рок останат непополнети места на одредени
студиски програми, се врши запишување во втор и во трет уписен рок.
Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот на листата на примените
кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати),
факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е
поголем од 5, тогаш овие кандидати се рангираат според дополнителни критериуми:
соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура,
освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски
репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко
ниво и сл.
Запишување студенти во државна квота
Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надоместок за студиите, во износ
од 200 евра, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банката на
РМ.
Надоместокот за студирање на студентите од претходниот став, за секоја студиска програма
одделно, е составен дел на Конкурсот. Плаќањето на надоместокот се врши во две еднакви
рати.

Надоместокот од претходниот став студентите го поднесуваат во текот на целокупното
студирање.
Запишување студенти во квота со кофинансирање на студиите
На Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер, како редовни студенти се
запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради
ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од
државата. Запишувањето во оваа категорија студенти се врши со претходно поднесена
изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да
ги кофинансираат студиите.
Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат износ од 400 евра во денарска
противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во
две еднакви рати.
Факултетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување
во оваа категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија
студенти, поднесуваат изјава во рок од 24 часа по објавувањето на конечната ранг-листа.
Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз
основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа
категорија.
Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за
меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.
Запишување вонредни студенти
На студиски програмите на факултетот, како вонредни студенти може да се запишуваат
кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат договор за вработување на
неопределено време, како и кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се
запишат како редовни студенти.
За оправдани причини од претходниот став се сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја
посетува наставата; потешка долготрајна болест, која оневозможува редовно следење на
наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.
Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните
студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.
Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат износ од 400 евра во денарска
противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во
најмалку две еднакви рати.
При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат
договор за вработување на неопределено време, или лекарско уверение за причините
наведени во точка 1 став 2 (издадено од Здравствената станица на Универзитетот).
Запишување на студенти без партиципација
Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер нема да наплатува партиципација
за: деца без родители, лица од прв степен на инвалидност, воени инвалиди, лица растени во
домови за напуштени деца. Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од
Буџетот на РМ.
Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за
посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и
членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот
Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), во учебната 2010/11, ќе се

запишуваат надвор од државната квота без плаќање партиципација, односно
кофинансирање, под услови за запишување утврдени во Конкурсот, а нивниот број може да
изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на соодветната студиска програма.
Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од
Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително
доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.
ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ УТВРДЕНИ ОД ВЛАДАТА НА РМ
За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници на
заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, на високообразовните установи
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 2010/11 година
дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е
повисок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година на ниво на
факлултет. Во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите
заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на
Република Македонија.
На високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, каде
постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово,
припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.
Процентот на студентите - припадници на овие заедници, заедно во државната и во
дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница
во вкупното население на Република Македонија.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ
ПРВ РОК

ВТОР РОК

ТРЕТ РОК

16 и 17.8.2011

1 и 2.9.2011

15.9.2011

Објавување резултати од успехот од
средно образование

22.8.2011

5.9.2011

16.9.2011

Објавување решение за прием на
кандидатите

26.8.2011

12.9.2011

19.9.2011

30 и 31.8.2011

13 и 14.9.2011

21.9.2011

Пријавување на кандидатите

Запишување на кандидатите

Напомена: Бројот и условите за запишување на кандидатите во вториот и третиот рок ќе
бидат утврдени со Дополнителен конкурс за запишување.
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ
При пријавувањето на конкурсот кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
1. пријава за запишување
2. оригинални свидетелства од сите класови
3. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно
образование)
4. извод од матичната книга на родените
5. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
6. потврда за уплатени 300 денари на жиро-сметката на Факултетот за дизајн и технологии на
мебел и ентериер-Скопје
Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:
- Цел на дознака: Обработка на податоци за пријавување на конкурс
- Назив на примачот: Буџет на РМ, УКИМ ФДТМЕ-Скопје

-

Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 300 ден.
Сметка на буџетски корисник: 1600161654 788 11
Приходна шифра: 723019 41

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен
горенаведените, поднесуваат и договор за вработување на неопределено време, или лекарска
потврда (издадена од Здравствената станица на Универзитетот).
Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите
претходно да направат преписи од документите за свои потреби.
По објавување на конечната ранг листа, примените кандидати за запишување
поднесуваат:
1. Индекс, студентска легитимација и пријавни листови
2. Две фотографии (3,5 х 4,5) и една фотографија (2 х 3)
3. Потврда за уплатени 100 ЕУР (200 ЕУР за кандидати примени во квота со кофинансирање и
за вонредни студенти) во денарска противвредност (прва рата). Уплатата на втората рата на
надоместокот ќе се изврши при запишувањето на летниот семестар, во јануари 2012.
Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:
- Цел на дознака: Надомест за запишување - I рата
- Назив на примачот: Буџет на РМ, УКИМ ФДТМЕ-Скопје
- Банка на примачот: НБРМ
- Жиро сметка: 100000000063095
- Сметка на буџетски корисник: 1600161654 788 11
- Приходна шифра: 723012 41
4. Потврда за уплатени 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски
активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака
ИКСА на УКИМ-ФДТМЕ, на жиро сметката 100000000063095, депонент: НБРМ, со сметка на
буџетски корисник: 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41.

ТАБЕЛА 1: ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА
ПОТРЕБНИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР-СКОПЈЕ
1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот мајчин јазик.
СТУДИСКА ПРОГРАМА

ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

Механичка технологија на дрвото/
Проектирање и технологија на
мебел и ентериер

за кандидатите од гимназија и
од средно стручно
образование:
математика (основно ниво),
математика (напредно ниво)
или странски јазик
за кандидатите од средно
уметничко образование:
странски јазик, естетика или
филозофија

ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
за гимназија:
 два предмета од листата со
општообразовни предмети по избор на
кандидатите
за средно стручно образование
 еден предмет од листата со
општообразовни предмети по избор на
кандидатите
 еден стручен предмет според
образовниот профил на кандидатот
за средно уметничко образование:
 два стручни предмети според
образовниот профил на кандидатот

ТАБЕЛА 2: ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ВРЕДНУВАЊЕТО НА УСПЕХОТ ОД
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ГО
ЗАВРШИЛЕ ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/08 ГОДИНА И НЕ ПОЛАГАЛЕ ДРЖАВНА МАТУРА
СТУДИСКА ПРОГРАМА
Механичка технологија на
дрвото/Проектирање и технологија на
мебел и ентериер

I предмет
математика или странски јазик

II предмет
-нацртна геометрија
-информатика
-физика
-хемија
-ликовно воспитување
-техничка механика
(по избор на кандидатите)

