РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Врз основа на член 43 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за
информатички науки и компјутерско инженерство Скопје во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и
Методиј“, во Скопје, Наставно-научниот совет на факултетот на својата редовна 50-та седница
одржана на 22.08.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ И
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО
ИНЖЕНЕРСТВО – СКОПЈЕ

1.

Извршена услуга
Партиципација за упис по година во државна квота

2.

Партиципација за упис по година со кофинансирање

3.
4.

Цена на еден кредит (за прв пат запишан предмет) на
студии во државна квота
Цена на еден кредит на студии со кофинансирање

5.

Упис на година за студенти кои не се запишани по ЕКТС

6.

ИКСА (информ.компјутерски и спортски активности на
Универзитет) (годишно)
Осигурување
Административна такса
Тетратки (писмени испити и колоквиуми)

750,00 ден.

Вкупно (се плаќа во зимски семестар)
Користење на лаборатории, компјутери и електронски
сервиси на Факултетот (се плаќа во летен семестар)
Испишување на студент
Издавање дупликат исписница
Повторно запишување на испишан студент
Издавање на оригинал диплома или дупликат
Идавање на додаток на диплома

750,00 ден.
750,00 ден.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Издавање дупликат уверение за дипломирање
Издавање дупликат индекс
Продолжување индекс (нов индекс)

Износ
200 евра
(ср. курс на НБРМ)
400 евра
(ср. курс на НБРМ)
3,33 евра
(ср. курс на НБРМ)
6,66 евра
(ср. курс на НБРМ)
3.000,00 ден.

1.000,00 ден.
1.000,00 ден.
700,00 ден.
2.500,00 ден.
500,00 ден.
3.000,00 ден.
500,00 ден.
1.500,00 ден.
300,00 ден.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Пријавување на испит после рокот
Запишување на студенти кои задоцниле, помалку од 30
дена, со заверка на семестар, односно година
Запишување на студенти кои задоцниле, повеќе од 30 дена,
со заверка на семестар, односно година
Запишување на претходно незаверени студиски години, за
секоја година на додипломски и постдипломски студии
За паузирана година

500,00 ден.
1.000,00 ден.
2.000,00 ден.
2.000,00 ден.

Уплата за полагање на испит после трет пат (за студенти по
стара програма)
Уплата за комисиски испит
Промена на презиме во индекс
Пријава за дипломска работа (за студенти по стара
програма)
Промена на тема на дипломска работа
Издавање уверенија со наставни планови и програми на
македонски јазик
Префрлање од друг сроден факултет или универзитет
Издавање на уверение
Издавање на уверение на англиски јазик
Издавање на уверение за дипломирање на англиски јазик
Издавање уверенија со наставни планови и програми на
англиски јазик
Префрлање од една на друга студиска насока
Проверка/признавање на претходно положени испити (од
друг факултет) или признавање на кредити, за секој
предмет
Издавање комплетна студиска програма со предметни
програми
Дополнителна сесија
Префрлање од стара на нова програма

36.
37.
38.
39.
40.

400,00 ден.

Продолжување на рок за одбрана на магистерски труд
Промена на тема за магистерски труд
Промена на тема на докторска дисертација
Промена на ментор на постдипломски студии

200,00 ден.
1.300,00 ден.
100,00 ден.
500,00 ден.
200,00 ден.
500,00 ден.
2.000,00 ден.
100,00 ден.
1.000,00 ден.
2.000,00 ден.
3.000,00 ден.
1.000,00 ден.
400,00 ден.

500,00 ден.
1.000,00 ден.
2.000,00 ден. +
вредноста на
запишаните кредити
во тековниот семестар
1.500,00 ден.
9.000,00 ден.
9.000,00 ден.
9.000,00 ден.

Декан
Проф. д-р Димитар Трајанов

