И З В Е С Т У В А Њ Е
ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ И УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР КЕ СЕ ВРШИ ОД 19.01.2015
ДО 30.01.2015 ГОДИНА
a)Студентите се должни обвезно да направат упис по ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ЗА
ПРЕДМЕТИТЕ ЗА КОИ ИМААТ УСЛОВ.
b)Да направат zaverka na zimski i zapi{uvawe na leten semestar so prilo`uvawe na
potrebnata dokumentacija и тоа:


Читко пополнет образец за заверка на зимски семестар со податоци за
предметите и професорите од кои имаат потписи во индексот и уплатница за
административна такса од 50 денари



Читко пополнет образец за запишување на летниот семестар со податоци за
предметите за кои имате право да ги слушате во летниот семестар.Доколку презапишувате
предмети од претходни семестри потребно е да ги запишете прво тие предмети. , така што
максимум може да запишат 35 ЕКТС кредити, а студентите со просечен успех над 8,5 може
да запишат 40 ЕКТС кредити.(за овој образец се захевтуваат уплатниците за школарината и
административната такса, како и уплатниците за преслушување (дололку преслушувате)



Elektronskoto zapi{uvawe na letniot semestar vo u~ebnata 2014/15 godina ke se
vr{i vo periodot od 19 januari do 30 januari 2014 godina. (Po ovoj rok predmet mo`e
da zapi{at samo studentite na koi ne im se vneseni ocenkite od usloven predmet kako
i ocenki od predmeti od prethoden leten semestar. Ovie studenti mo`at da go
zapi{at semestarot posle 02 fevruari no najdocna 1 (eden) den po dobivawe na
rezultati od ispit, i gi podnesuvaat na komletnite dokumenti na {alterot na
studentskata slu`ba.



Studentite koi nema da izvr{at evaluacija na nastavata za zimskiot semestar
2014/145 godina nema da mo`at da go zapi{at letniot semestar (Evaluacijata e
otvorena do 19 januari 2015)

POTREBNITE DOKUMENTI ZA ZAPI[UVAWE I ZAVERKA NA SEMESTAROT
(индекс, obrazec za zapi{uvawe i zaverka na semstar ) VO PERFORIRANA PROZIRNA
FOLIJA
(BEZ PLIKO) SO ZADOL@ITELNO ZAHEVTANI/ZALEPENI
UPLATNICI (za participacija/kofinansirawe i administrativni taksi ) SE
OSTAVAAT VO POSEBNO OZNA^ENI KUTII (PO SEMESTRI) VO HOLOT NA
FAKULTETOT.

ВАЖНО: Студентите запишани во државна квота по студиските програми воведени
од учебната 2009/10 година, доколку запишуваат предмет по ТРЕТ ПАТ
преминуваат, односно го продолжуваат студирањето до крајот на студиите во квота
со кофинансирање,
СПОРЕД ЧЛЕН 323 од СТАТУTОТ НА УКИМ
- студентите запишани 2013/14 година исто така преминуваат во квота со
кофинансирање доколку:
- еден предмет запишат по ТРЕТ ПАТ ;
- не положат 50% од запишаните кредити во одреден семестар до почетокот на
наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен).
Овие студенти поднесувааат барање во студентската служба за продолжување на
студирањето во квота со кофинансирање на студиите и потпишуваат содветни
документи за промена на квота.
Предметите запишани во индекс, електронски индекс и образец за запишување на
семестар треба да бидат идентични.
Za studentite na koi elektronski zapi{anite predmeti ne se
soodvetni/идентични na zapi{anite predmeti vo indeks , istoto ke se smeta za
zapi{uvawe po rok i ovie studenti plakaat nadomest od 1000 denari.
-Potvrda za uplatena participacija/kofinansirawe според квотата и бројот на
запишаните кредити по години на запишување.
PARTICIPACIJA/KOFINANSIRAWE
Студентите запишани во учебната 2009/10 година
-кофинансирање 16,66 ЕУР (1025 денари) од кредит (Пр.32 кр.х 1025=32.800 ден.)
-државна квота 3,33 ЕУР (205 денари) од кредит (Пр.33кр. х 205=6765 ден.)
Студентите запишани ОД учебната 2010/11 година
-кофинансирање 6,66 ЕУР (410 денари) од кредит (Пр.31 кр. х 410 =12.710 ден.)
-државна квота 3,33 ЕУР (205 денари) од кредит (Пр. 25 кр. х 205 = 5.125 ден.)
Студентите запишани по стара програма ( заклучно со 2008/09 год)
-кофинансирање 500 ЕУР (30.750 ден) од семестар
-државна квота 100 ЕУР (6.150 ден) од семестар
-повторно запишување предмет 20 ЕУР (1.230 ден) од кредит
-Студентите кои ништо не слушаат во семестарот

вршат заверка на
зимскиот и регистрација на летниот семестар и за тоа доставуваат
образец за заверка,и образец за запишување со административна такса
од 50ден и уплатница од 1000 денари на жиро сметка на Факултетот

@iro smetka na Farmacevtskiot fakultet Skopje, ( za participacija, kofinansirawe i
administrativni nadomestoci)
Prima~: Farmacevtski fakultet
Deponent NBRM
Smetka na buxetski korisnik 1600104553 788 12
Prihodna {ifra i programa 723012 41

`iro smetka za administrativna taksa so kod na op{tina spored mestoto na `iveewe
na studentot (prezemi `iro smetka и код на општина za administrativna

taksa)
Назив на примач: Буџет на РМ
Банка на примач Народна банка на РМ
Сметка 10000000063095
Уплатна сметка 840-ХХХ-03161 (ххх ознака за опшина на `живеење)
Приходна шифра и програма 722315



Za stranskite studenti пotvrda od Rektoratot na UKIM za platena {kolarina za
letniot semestar 2014/15 godina.



Prvo rangiranite 10 studenti zapi{ani vo prva godina po konkursot 2014-15 ne
plakaat participacija za втор semestaр. (Овие студенти се ослободени од
партиципација САМО за прва студиска година)



Studentite koi ne podnele dokumenti za zapi{uvawe ( a elektronski se zapi{ale)
nema da bidat rasporedeni vo grupi za nastava, odnosno od ovoj semestar vo grupi za
ve`bi ke bide rasporeden samo student na koj mu se obraboteni uredno dostavenite
dokumenti



Studentite koi nema da gi ispo~ituvaat rokovite za zapi{uvawe i zaverka na
semestar, istoto mo`e da go napravat so posebno molbeno barawe do prodekanot za
nastava.
NAPOMENA:
Studentite koi gi islu{ale site predmeti predvideni so studiskata programa,
prijavile diplomska rabota, a ne diplomirale do narednoto zapiшuvawe na
semestarot, vr{at registracija na leten semestar.Vo elektronskiot sistem postoi
pole za registracija na student vo delot zapi{uvawe na semestar

