
ИНФОРМАЦИИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА  

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ ВО СКОПЈЕ 

 

Кандидатите за запишување на Факултетот за драмски уметности во Скопје, поднесуваат 

електронска пријава, а на објавениот датум за уписи депонираат и отпечатени документи 

(http://www.upisi.ukim.mk). 

 

На уметничките факултети (Факултет за драмски уметности, Факултет за ликовни  

уметности и Факултет за музичка уметност)  кандидатите може да освојат најмногу 100  

поени, и тоа: успехот од средното образование учествува со 40%, а успехот 

постигнат со  проверка на знаењата и умеењата на кандидатите учествува со 60%.  

 

Вреднувањето на успехот од  проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши 

со бодување од 0 до 60 поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат  

кандидатите што не добиле најмалку 10 поени. 

 

IX.   Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување 

 прв рок втор рок трет рок 
Пријавување на кандидатите 16 и 17.8.2012 3 и 4.9.2012 17.9.2012 
Проверка на знаења и умеења 18.8.2012 5.9.2011 18.9.2012 
Објавување резултати од проверката 
на знаењата и умеењата и од успехот 

24.8.2012 11.9.2012 21.9.2012 

Објавување решение за прием на 
кандидатите 

27.8.2012 13.9.2012 22.9.2012 

Запишување на кандидатите 30 и 31.8.2012 14.9.2012 24.9.2012 
 

Напомена:  

Бројот и условите за запишување на кандидатите во вториот и во третиот уписен рок ќе 

бидат утврдени со Дополнителен конкурс за запишување.  

 

X.  Документи за пријавување и запишување 

При пријавувањето за запишување на факултетите 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)   

http://www.upisi.ukim.mk/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f


4. извод од матичната книга на родените  

5. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)  

6. потврда за уплатa:  

- 1000 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши 

проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети   

 

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, 

пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за 

свои потреби.  

 

 

Конкурсот е објавен на интернет-страницата: 

http://www.ukim.edu.mk 


