РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ
КОНКУРС
за запишување студенти на прв циклус студии
на студиските програми
на УКИМ ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ во Скопје
во учебната 2018/2019 година

износ на кофинанси- рање (во
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вкупен број на
студенти

Театарска и филмска драматургија
Театарска режија

редовни со
кофинансирање

Актерска игра

износ на
надоместок (во
евра)

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
(8 семестри)

редовни во
државна квота

На Факултетот за драмски уметности во Скопје (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 22), во
прва година на прв циклус студии, во учебната 2018/2019 година може да се
запишат следниов број студенти:
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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.
На прв циклус студии на факултетите можат да се запишуваат и вонредни студенти,
доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.
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.
Рангирањето на кандидатите од претходниот став ќе се врши според успехот од
претходно завршеното високо односно вишо образование, освен на студиските програми
за кои поради специфичностите е потребна проверка на знаењата и умеењата. Сродноста
ја утврдуваат и објавуваат факултетите.
Кандидатите од оваа точка се запишуваат со кофинансирање на студиите, како и
кандидатите од глава V од Конкурсот.
4. Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските
програми за кои тие конкурираат, и тоа:
а) студиски програми каде селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот
од средното образование;
б) студиски програми каде селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното
образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите. Тоа се однесува на
студиски програми со посебни специфичности.
5. Основeн критериум за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус студии е
успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се
изразува во поени.
а) На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното
образование, кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: општиот успех
по сите предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура
учествува со 40%.
а.1. На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши само според успехот од
средното образование, бодирањето се врши на следниов начин:
- Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот
збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По
оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени.
а.2. За кандидатите кои полагале државна матура во учебната 2014/2015 и во
учебната 2013/2014 година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на
државната матура носи најмногу 40 поени и се врши на следниов начин:

За трите екстерни предмети:
- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е
соодветен за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој
екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во
проценти) за содветниот предмет поделен со 20.
- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е
несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените од тој предмет,
добиени според горната методологија, се множат со фактор 0,5.
По оваа основа можат да се добијат најмногу 30 поени за трите екстерни предмети.
За интерниот предмет:
- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е
соодветен за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со
коефициент 1,2.
- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е
несоодветен за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со
коефициент 0,8.
По оваа основа можат да се добијат најмногу 6 поени за соодветен, односно 4 поени
за несоодветен интерен предмет.
За проектната задача:
Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа
можат да се добијат најмногу 4 поени.
а. 3. За кандидатите кои полагале државна матура заклучно со учебната
2012/2013 година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната
матура носи најмногу 40 поени и се врши на следниов начин:
За двата екстерни предмета:
- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е
соодветен за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој
екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот за содветниот предмет
поделен со 20.
- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е
несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се
множат со фактор 0,5.
По оваа основа можат да се добијат најмногу 20 поени за двата екстерни предмета.
За двата интерни предмета:
- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а
кои се соодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множат со
коефициент 1,6.
- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а
кои се несоодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира се множат
со коефициент 1.
Вака добиените производи се собираат.
По оваа основа можат да се добијат најмногу 16 поени за два соодветни, 13 поени
за еден соодветен и еден несоодветен и 10 поени за два несоодветни предмета.

За проектната задача:
Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа
можат да се добијат најмногу 4 поени.
а. 4. За кандидатите кои полагале училишна матура или завршен испит по
завршено средно образование со четиригодишно траење, бодирањето на успехот
постигнат при полагањето носи најмногу 20 поени и се врши на следниов начин:
- Оценките од предметите кои се полагаат на училишната матура односно завршниот
испит се множат со коефициент 1,6. Добиените производи се собираат. По оваа
основа можат да се добијат најмногу 16 поени.
Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа
можат да се добијат најмногу 4 поени.
а. 5. За кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната
2007/2008 година и не полагале државна матура, освен пресметувањето на бодовите
од точка 5.а.1, се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се значајни за
студиската програма, и тоа: збирот од оценките од секој од двата предмета значајни за
студиската програма (Прилог 3) се дели со бројот на оценките (независно во колку години
предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех, за секој
предмет одделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу 20 поени за
еден предмет, односно вкупно 40 поени за двата предмета.
б) На студиските програми со посебни специфичности (на Архитектонскиот факултет,
Факултетот за драмски уметности, Факултетот за ликовни уметности и
Факултетот за музичка уметност), селекцијата на кандидатите ќе се врши според
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 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%.
Пресметката на бодовите од успехот во средното образование се врши на
следниов начин: бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои
полагале државна матура се добиваат согласно точките 5.а.1 и 5.а.2 од Конкурсот.
Вкупниот добиен збир се множи со коефициент 0,4. За кандидатите со завршена
училишна матура вкупниот добиен збир на оцени од предметите полагани на училишната
матура се множи со коефициент 0,4. По оваа основа може да се добијат најмногу 40
поени. Пресметката на бодовите од проверката на знаењата и умеењата на
кандидатите се врши на следниов начин: 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. Пресметката на поените од проверката на знаењата и умеењата на
кандидатите на Факултетот за музичка уметност се врши согласно Упатството за
утврдување на предметите и на испитните програми за проверка на знаењата и умеењата

за запишување на прв циклус на студиските програми на Факултетот и за начинот на
бодување на знаењата и умеењата и начинот на пресметка на поените.
По објавувањето на резултатите од проверката на знаењата и умеењата, кандидатите
имаат право на приговор, во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите. Кандидатите
имаат право на увид во тестовите.
X. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување
Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното
образование и според проверката на знаења и умеења
Пријавување на кандидатите
Проверка на знаења и умеења
Објавување прелиминарна
ранг-листа со резултати од
проверката на знаењата и
умеењата и успехот од средно
образование
Објавување решение за прием
на кандидатите (конечна ранглиста)
Запишување на кандидатите

прв рок

втор рок

трет рок

30 и 31.8.2018
1.9. 2018

13 и 14.9.2018
17.9.2018

25.9.2018

5.9. 2018

20.9.2018

7.9. 2018

21.9.2018

10.9. 2018

24.9.2018

1.10.2018

Забелешка:
По реализацијата на првиот уписен рок, за непополнетите места на факултетите, односно
студиските програми, Универзитетот ќе објави број на слободни места за запишување во
вториот уписен рок во учебната 2018/2019 година.
XI. Документи за пријавување и запишување
Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат
треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската
пријава од iKnow-системот. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од
системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се
поднесува при пријавувањето за запишување.
При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат
следниве документи:
1. пријава за запишување (образец А1)
2. електронска пријава (од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено
средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. потврда за уплатa:
- 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се
врши проверка на знаењата и умеењата, односно

- 500 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши
проверка на знаењата и умеењата по еден предмет
- 1000 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши
проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети на Архитектонскиот факултет,
Факултетот за музичка уметност и Факултетот за ликовни уметности, односно 1500
денари на Факултетот за драмски уметности
При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:
1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови
2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3)
3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски
активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака
ИКСА на УКИМ, _______ (да се наведе факултетот - носител на студиската
програма), на жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРМ, со сметка на буџетски
корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.
Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати,
во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање
партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го
поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

Подетални информации за Конкурсот можете да најдете на интернетстраницата: http://www.ukim.edu.mk

