РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ

КОНКУРС
за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на УКИМ ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ во Скопје во учебната 2016/2017 година

износ на кофинансирање (во евра)

200

9

400

вкупен број
на студенти

редовни со
кофинансирање

9

износ на кофинансирање за
вонредни студенти(во евра)

износ на
надоместок
(во евра)

Факултет за драмски
уметности (8 семестри)

вонредни

- СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -

редовни во
државна
квота

На УКИМ ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, за кои се
стекнува универзитетска диплома, во учебната 2016/2017 година може да се запишат следниов број студенти:

-

18

 филмска и ТВ монтажа

3

3

-

6

 филмска и ТВ режија

3

3

-

6

 филмско и ТВ снимање

3

3

-

6

II. Услови и критериуми за запишување
1.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на академски и на стручни студии) на факултетите
имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура.
Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии во првиот уписен рок не се пријават доволен
број кандидати кои ги исполнуваат условите од претходниот став, право на упис на прв циклус студии можат
да имаат и лицата кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено
соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.
На прв циклус универзитетски студии од областа на уметностите може да се запише лице кое положило
државна матура, меѓународна матура или училишна матура во уметничко образование.
Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно
образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна
матура.
По исклучок, под услови кои ги утврдува факултетот, на студии можат да се запишат и лица без претходно
завршено соодветно образование, ако станува збор за исклучително надарени лица за кои може да се очекува
дека и без завршено претходно образование успешно ќе ги завршат студиите.

2.

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со
кофинансирање на студиите.

3.

На прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо
образование на сродни факултети и виши школи. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до
10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

4.

Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои тие
конкурираат, и тоа:
а) селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование и со проверка на знаењата и
умеењата на кандидатите. Кандидатите се рангираат со собирање на бодовите добиени по двата основа.
-

На Факултетот за драмски уметности, 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%.

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:
http://www.ukim.edu.mk

