РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА

Универзитет „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - Скопје

Технолошко-металуршки факултет
ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 16, 1000 Скопје

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО I (ПРВА) ГОДИНА
ВО УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
Почитувани идни студенти,
Поради новонастанатата состојба со COVID-19, запишувањето во прва година ќе се врши целосно со почитување на протоколите
за здравствена заштита. (Носење на маска, марама, шал, дезинфекција на раце при влез и излез од објектот и растојание од 2
метра).
За непречено запишување неопходно е почитување на дадениот рок, кое ќе се врши во
Одделението за студентски прашања ( 2 кат) на ден 27.09.2021 година (понеделник) од 11.00 до 13.00 часот.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
Сите документи во оригинал, коишто се потребни за конкурирање и ги прикачивте во IKNOW-системот потребно е да бидат
донесени: извод, државјанство,четирите свидетелства од средно образование, дипломата од средно образование, интерен
пријавен лист, универзитетски пријавен лист, сите изјави за согласност, уплатница за уплатени 300.00 ден жиро сметка на ТМФ,
уплатница за уплатени 50.00 ден. на жиро сметка за административна такса.
Други документи за запишување:
1. Пријавен лист за конкурирање А-1 (се купува во фотокопирницата на Факултетот);
2. Образец за запишување А-3- во кои се запишуваат задолжителните и изборните предмети и на горниот лев агол се
лепифотографија (се купува во фотокопирницата на Факултетот);
3. Статистистички образец ВОИ 20 (се купува во фотокопирницата на Факултетот);
4. Индекс (се купува во фотокопирницата на Факултетот) се лепи фотографија во означениот дел, се пополнуваат податоците на
прватастрана а на следната страна се запишуваат задолжителните и изборните предмети;
5. Студентска легитимација (се купува во фотокопирницата на Факултетот) се лепи фотографија во означениот дел;
6. Три фотографии ( две фотографии со димензии 3,5x4,5 и една со димензии 2x3 кои се лепат по една на
индекс,студентскалегитимација,образес за запишување);
7. УПЛАТНИЦИ
а)Уплатница за уплатени 6.180.00 ден. партиципација за редовни студенти- жиро сметка на ТМФ
Уплатница за уплатени 12.360.00 ден. партиципација за вонредни студенти и студенти со кофинансирање- жиро сметка на ТМФ
б) Уплатница за уплатени 2900.00 ден. за лабораторија- жиро сметка на ТМФ
в) Уплатница за уплатени 100.00 ден. за осигурување- жиро сметка на ТМФ
Жиро сметка на ТМФ(ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ):
број на сметка: 100000000063095
буџетски корисник: 1600103360 788 16
приходна шифра и програма:723012 41
г) Уплатница за уплатени 750.00 ден. за информативни, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св.Кирил
иМетодиј во Скопје со назнака ИКСА НА УКИМ,
да се наведе факултетот-носител на студиската програма)
на жиро сметка 100000000063095
депонент: НБРСМ,
со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18
приходна шифра 723012, програма 41.
д) Уплатница за уплатени 200.00 ден. за студентски парламент-сина уплатница-жиро сметка за студентски парламент

жиро сметка за студентски парламент - ТМФ
назив и седиште на примачот: буџет на рм-студентски парламент на тмфскопјебанка на примач: нбрм
трансакциска сметка: 300000000642564
8. Договор за студирање по 2- примероци( го добивате при запишување)
ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ВНЕСАТ ВО ИНДЕКСОТ И ОБРАЗЕЦОТ А-3
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ (се запишуваат сите 4 предмети)
Р.бр.
1.
2.

3.
4.

Професор
Проф. д-р Бети Андоновиќ/ д-р Павел Димовски, вонреден
професор
Проф. д-р Гордана Русеска- ПТБ и вонредни студенти
д-р.Биљана Анѓушева, вонреден професор -ДИО, ДМТП,
НИЗЖС,ПМ, МДМ, ИМН
(Дополнително ќе се внесе името на професорот)
(Дополнително ќе се внесе името на професорот)

Предмет
Математика 1
Општа и неорганска хемија 1

Физика
Физичко образование

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (се избираат само 2 предмети)

•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Проф. д-р Солзица Поповска
Проф. д-р Весна Рафајловска
Доцент д-р Мишела Темков
Проф. д-р Александра Бужаровска
Проф. д-р Гордана Русеска

Англиски јазик 1
Хемија на храна
Основни процеси во биотехнологијата
Полимерни композитни материјали
Процеси на преработка на отпадни води

6.

Проф. д-р Славчо Алексовски

Дизајнирање на хемиска процесна
опрема

студентите од изборните предмети имаат право да изберат два предмети
студентите четирите задолжителни предмети и двата изборни предмети ги запишуваат во образецот за запишување и во индекс.

Одделение за студентски прашања
и библиотечно работење

