
Студентски водич за упис на летен семестар 

2021 - 2022

Поднесување на документи 
кај координаторот на 
студиската програма

Чекор 1

Документите потребни за упис на
летниот семестар во академската
2021/2022 година се:

- Образец за заверка на зимски
семестар 2021/2022 г.

- Образец за упис на летен
семестар 2021/2021 г.

- Индекс
- Пресметка на сума за уплата

Потребните документи се
доставуваат кај координаторот
на студиската програма во
однапред одреден термин.

Образецот за упис на летен
семестар треба да ги содржи
предметите кои се
(пре)запишуваат.

Добивање на информации 
поврзани со уплата на 

средствата за студирање

Чекор 2

По проверката на документите за
упис, ЕКТС координаторот во
интерактивна табела Google Sheet
му доделува на студентот термин
за поднесување на прегледаните
документи во Oдделението за
студентски прашања.

Преку овој Google Sheet студентот
се информира за својот термин и
ја уплаќа сумата за упис на
семестар.

Поднесување на проверените 
документи во Одделението за 

студентски прашања

Чекор 3

По подигнувањето на прегледаните
документи од кај EKTC
координаторот, студентот заедно со
платените уплатници комплетните
документи ги доставува во
Одделението за студентски
прашања.

- Образец за заверка на летен 
семестар 2021/2022 г.

- Образец за упис на летен семестар 
2021/2022 г. (проверен од EKTC 
координатор)

- Индекс
- Уплатници

За комплетни документи се
сметаат:

Покрај терминот, оваа табела ќе ја
содржи и сумата за упис на летен
семестар која студентот треба да ја
уплати



Често 
поставувани 

прашања

Кој е максималниот број 
на кредити којшто 

можам да го запишам во 
семестар?

Дали постои можност за 
уплата на средства за 

семестар на рати?

Да! Сума до 15.000 може
да се уплати на 2 рати,
додека сума над 15.000
може да се уплати на 3
рати. Пополнетото барање
потребно е да биде
доставено заедно со
документите за упис на
семестар, без претходно
одобрување.

Дали може неположен 
изборен предмет да не се 
презапишува, туку да се 
замени со нов изборен?

Да! Студентот има право да
го промени неположениот
изборен предмет со друг,
но треба да поднесе
барање за промена на
изборен предмет. Барањето
го потпишува ЕКТС
координаторот.

Во кој случај се преминува 
од студирање во државна 

квота во квота со 
кофинансирање?

Ова може да се случи доколку
студентот презапишува еден
ист предмет по трет пат или
доколку не положил најмалку
50% од запишаните кредити
во одреден семестар, до
почетокот на наредниот
соодветен семестар (зимски,
односно летен).

Максималниот број на ЕКТС
дозволени во еден семестар
изнесува 35. Студентите со
просек 8,50 или повеќе
имаат право да запишат до
40 ЕКТС со одобрено барање
од раководителот на
институтот на којшто
студираат.

Колку чини 1 ЕКТС?

Запишување на ЕКТС прв пат
1 ЕКТС = 210 ден. (државна квота)
1 ЕКТС = 410 ден. (приватна квота)

Презапишување на ЕКТС
1 ЕКТС = 410 ден. (државна квота)
1 ЕКТС = 600 ден. (приватна квота

Како да ги доставам документите 
за упис на семестар доколку имам 

решение за изолација?

Во овој случај, студентот може да ги
скенира документите (образец за
заврска на летен и упис на зимски
семестар + индекс + решение за
изолација) и да ги испрати на e-mail
адресата на својот ЕКТС
координатор.

Кој е минималниот број 
на кредити којшто 

можам да го запишам во 
семестар?

Минималниот број на ЕКТС
потребни за упис на семестар
изнесува 21.



Кои предмети да ги запишам?

Кој семестар го 
запишувам?

Дали ги имам положено сите 
предмети од претходниот 

зимски семестар?

Дали ги имам положено сите 
предмети од претходниот 

летен семестар?

летензимски

Треба да ги запишам 
сите предмети (нови) 

предвидени за 
зимскиот семестар кој 

го запишувам

Имам неположени неколку 
задолжители и изборни

предмети од претходниот 
зимски семестар

Треба најпрво да ги презапишам 
неположените задолжителни и  изборни 

предмети, па потоа доколку имам слободни 
ЕКТС ќе запишам и некој од предвидените 

за зимскиот семестар кој го запишувам

ДАНЕ

Треба да ги запишам 
сите предмети (нови) 

предвидени за 
летниот семестар кој 

го запишувам

Треба најпрво да ги презапишам 
неположените задолжителни и  изборни 

предмети, па потоа доколку имам слободни 
ЕКТС ќе запишам и некој од предвидените 

за летниот семестар кој го запишувам

Имам неположени неколку 
задолжители и изборни

предмети од претходниот 
летниот семестар

ДА НЕ


