КОНКУРС
за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Факултет за драмски уметност во Скопје во учебната 2015/2016 година

износ на кофинансирање (во евра)

200

13

400

 драмски актери
 драмски актери со познавање на
турски јазик
 драмски актери со познавање на
албански јазик

вкупен број
на студенти

редовни со
кофинансирање

17

износ на кофинансирање за
вонредни студенти(во евра)

износ на
надоместок
(во евра)

Факултет за драмски
уметности (8 семестри)

вонредни

ФАКУЛТЕТИ
- СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -

редовни во
државна
квота

1. На факултетите на Факултет за драмски уметност во Скопје, во прва година на прв циклус студии, за кои се стекнува
универзитетска диплома, во учебната 2015/2016 година може да се запишат следниов број студенти:

-

30

8

4

-

12

4

4

-

8

5

5

10

2. 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 ранглиста со резултати од проверката
на знаењата и умеењата и успехот
од средно образование
Објавување решение за прием на
кандидатите (конечна ранг-листа)
Запишување на кандидатите

прв рок

втор рок

трет рок

13 и 14.8. 2015
17.8. 2015

3.9.2015
4.9. 2015

16.9. 2015

21.8. 2015

9.9. 2015

25.8. 2015

11.9. 2015

21.9. 2015

26 и 27.8. 2015

14.9. 2015

22.9. 2015

3. Прв уписен рок
Пријавување на кандидатите за проверка на знаења и умеења ќе се врши на 13 и 14.08.2014 година од 08:00 до 15:00
часот во службата за студентски прашања на ФДУ.
4. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

пријава за запишување со 50,00 ден. таксена марка на уплатница
електронска пријава (од iKnow-системот www.upisi.ukim.mk)
оригинални свидетелства од сите класови од средно образование
документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
извод од матичната книга на родените - оригинал
доказ за државјанство на РМ (уверение или решение) - оригинал
потврда за уплатени 1.000 денари за полагање на приемен испит на ПП50 уплатница (пример на следната страна)
1 фотографија

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите
претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

