Врз пснпва на Мемпрандумпт за спрабптка пптпищан ппмеду Универзитетпт Св. Кирил и Метпдиј и
ОКТА АД - Скппје, на 25.08.2020 гпдина, Технплпщкп - металурщки факултет - Скппје распищува
ПГЛАС
за дпделуваое две стипендии на студенти пд втпр циклус студии
ОКТА АД-Скппје, (вп натампщнипт текст: ОКТА) дпделува две стипендии на студентите кпи вп
ушебната 2020/2021 гпдина првпат се запищуваат на втпр циклус студии на Технплпщкп металурщкипт факултет - Скппје, на една пд следните студиски прпграми:
• Дизајн и меначмент на технплпщки прпцеси
• Меначмент на квалитет
• Инженерствп на живптна средина
• Нпви материјали – пплимери
• Електрпхемискп инженерствп
I.
УСЛПВИ ЗА ДПДЕЛУВАОЕ СТИПЕНДИЈА
Правп на стипендија има кандидатпт кпј ги испплнува следните услпви:
1. Да има заврщенп прв циклус студии на Технплпщкп - металурщки факултет - Скппје вп траеое
пд 8 семестри, сп ппстигнат прпсешен успех пд најмалку 8,00;
2. Да ппседува сертификат какп дпказ за активнп ппзнаваое англиски јазик;
3. Да не е кприсник на стипендија пд други даватели;
4. Да е државјанин на Република Северна Македпнија;
5. Преднпст ќе имаат кандидати кпи не се вп редпвен рабптен пднпс.
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II.
ППТРЕБНИ ДПКУМЕНТИ
Пријава (фпрмулар дпстапен на интернет страната на Факултетпт);
Кппија пд диплпма/уверение за заврщени академски студии пд прв циклус и уверение за
ппстигнат успех;
Уверение - пптврда за активнп ппзнаваое англиски јазик;
CV на македпнски јазик.

III.
ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА
Стипендијата ги ппкрива трпщпците за щкпларина вп ушебната 2020/2021 гпдина вп висина пд
1.950 евра.
IV.
НАЧИН И РПК НА ПРИЈАВУВАОЕ
Крајнипт рпк за пријавуваое на кандидатите за кпристеое на академската стипендија за студии
пд втпр циклус е 15.10.2020 гпдина. Дпкументите мпже да се дпстават вп архивата на факултетпт
или пп ппщта на адреса: Технплпщкп - металурщки факултет - Скппје, ул. Рудер Бпщкпвиќ бр.16,
Скппје.
Кандидатпт ќе биде избран пд страна на Кпмисија спставена пд претставници на ОКТА и
претставници на факултетпт, а за кандидатите кпи ќе влезат вп пптесен круг ќе биде прганизиранп
интервју.
Кпнтакт лице за дппплнителни инфпрмации:

Миркп Трајанпвски +389 2 2532 565 / 078 203 378 / mtrajanovski@helpe.gr

Дп Технплпшкп - металуршки факултет - Скппје

ПРИЈАВА
пп пглас за стипендии на втпр циклус студии пд кпмпанијата ПКТА АД - Скппје

Генерални инфпрмации за апликантпт







Име и презиме ____________________________________________________________________
Кпнтакт телефпн ___________________________________________________________________
Адреса на живееое ________________________________________________________________
Дата и местп на радаое_____________________________________________________________
Студент на втпр циклус студии на TМФ, на студиска прпграма ____________________________
Заврщен прв циклус студии на TМФ вп Скппје сп прпсешна пцена ________

Пптребни дпкументи вп прилпг:





Кппија пд диплпма/уверение за заврщенп виспкп пбразпвание
Пптврда за ппзнаваое англиски јазик
CV на македпнски јазик
Изјава дека не сте кприсник на стипендија или кредит пд друга устанпва, институција или
кпмпанија

_______________________________
(име, презиме и пптпис на кандидатпт)

