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4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 

4.1. Начин на студирање (редовни, 
вонредни) 

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансира-
ни од државата и редовни студенти со кофинансирање на студи-
ите. На прв циклус студии на студиската програма по матема-
тика-информатика можат да се запишуваат и вонредни студенти. 

1. Податоци за носителот на дипломата 

1.1.  Име  
1.2.  Презиме  
1.3.  Датум на раѓање, место и држава на 

раѓање  

1.4.  Матичен број  

2. Податоци за стекнатата квалификација 

2.1.  Датум на издавање  

2.2.  Назив на квалификацијата 
Дипломиран професор по математика-информатика за основно 
образование 
Кратенка: Дипл. проф. мат. инф. осн. обр. 

2.3.  Име на студиската програма, односно 
главно студиско подрачје, поле и 
област на студиите 

Научно подрачје: Природно-математички науки (1) 
Поле: Математика (109), Информатика (110) 
Области: математика (10900), информатика (11000) 
 
 2.4.  Име и статус на 

високообразовната/научната установа 
која ја издава дипломата 

Природно-математички факултет, Скопје 
Јавна високообразовна институција. 

2.5. Име и статус на 
високообразовната/научната установа 
(доколку е различна) која ја 
администрира дипломата 

 

2.6.  Јазик на наставата  

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 

3.1.  Вид на квалификацијата 
(академски/стручни студии) Академски студии 

3.2.  Степен (циклус ) на квалификацијата Прв циклус 

3.3.  Траење на студиската програма: 
години и ЕКТС кредити 4 години (8 семестри), најмалку 240 ЕКТС 

3.4. Услови за запишување на студиската 
програма 

Право на запишување 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. 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. На прв циклус 
студии на насоката математика-информатика можат да се запишат и 
кандидати што имаат завршено високо или вишо образование. 
Кандидатот може/треба да исполнува и други услови предвидени со 
Конкурсот. 



4.2. Барања и резултати на студиската 
програма 

Студиската прогрма содржи вкупно 40 предмети (24 задолжителни и 
16 изборни предмети, од кои 4 се избираат од слободната листа 
изборни предмети на УКИМ) и дипломска работа. По положувањето 
на сите предвидени испити и реализираната практична настава, 
студентот јавно ја брани својата дипломска работа. Програмата се 
реализира низ предавања, вежби и практична работа. За сите пред-
мети задолжителна е редовна посета на предавањата, на теориските 
и лабораториските вежби. Повеќето предмети вклучуваат 
самостојната изработка на домашни работи, проектни задачи или 
семинарски работи,  колоквиуми и писмени испити, завршни испи-
ти. Во програмата е предвидена практична настава (од најмалку 30 
дена годишно) којашто е во функција на практичното усовршување 
на студентите. По завршувањето на студиите дипломираниот 
професор по математика-информатика за основно образование се 
стекнува со теориски и практични познавања од математиката и 
информатиката, но и со стручни, дидактичко-методички и педагош-
ко-психолошки компетенции за успешно реализирање на сите обра-
зовни програми од полето на математиката и информатиката на 
ниво на основно образование. 

4.3. Податоци за студиската програма 
(насока, модул, оценки, ЕКТС 
кредити)1 

Прилог 1. Уверение за положени испити.  
Листа на положени испити, вклучително и дипломската работа, 
оценки, ЕКТС кредити и просечниот успех. 

4.4. Систем на оценување (шема на оценки 
и критериуми за добивање  на 
оценките) 

5 (пет) (F) / до 49 бодови (не ги исполнува минималните 
критериуми) 
6 (шест) (Е) / од 50 до 60 бодови (ги исполнува минималните 
критериуми) 
7 (седум) (D) / од 61 до 70 бодови (потпросечно, со видливи 
недостаци) 
8 (осум) (C) / од 71 до 80 бодови (просечно) 
9 (девет) (B) / од 81-90 бодови (натпросечно, со мали недостатоци) 
10 (десет) (А) / од 91-100 бодови (одличен) 

4.5. Просечна оценка во текот на студиите 
Просечната оценка во текот на студиите се изведува како средна 
вредност од постигнатиот успех по сите предмети, вклучително и 
дипломската работа и се изразува со децимален број, пресметан до 

  
5. Податоци за користење на квалификацијата 

5.1. Пристап до понатамошни студии 

Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана 
едукација на повисоко ниво на студии – втор циклус студии 
организиран од Институтот за математика и тоа, конкретно во 
студиската програма по математичко образование во основно и 
средно училиште. 

5.2. Професионален статус (ако е 
применливо) 

Звањето Дипломиран професор по математика-информатика за 
основно образование е основа за професионален статус како 
наставник по математика и информатика во основните училишта во 
Република Македонија. 

6. Дополнителни информации 

6.1. Дополнителни информации за 
студентот  

6.2. Дополнителни информации за 
високообразовната установа 

Универзитет Св. Кирил и Методиј 
Природно-математички факултет 
Архимедова 3, 1000 Скопје 
www.pmf.ukim.edu.mk,  
im-pmf.weebly.com 
тел. 02/ 3249-999 

7. Заверка на додатокот на дипломата 

7.1. Датум и место  

7.2. Име и потпис 
декан/директор на единицата                             ректор на 
УКИМ  
              (лево)                                                       (десно) 

7.3. Функција на потписникот              декан/директор                                      ректор   

7.4. Печат           печат на единицата                                  печат на УКИМ                 

1 Додаток на 4.3 е Уверението за положени испити 
                                                 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/



