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 Врз пснпва на Закпнпт за виспкп пбразпвание (Службен весник на Република 
Македпнија бр. 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 82/18) и вп 
спгласнпст сп Статутпт на Универзитетпт „Свети Кирил и Метпдиј“ вп Скппје член 270 и 
272 и Правилникпт за услпвите, критериумите и правилата за запишуваое и студираое 
на прв и втпр циклус на Универзитетпт (Универзитетски гласник бр. 417/2019), какп и 
врз пснпва на членпвите 88 и 91 пд Статутпт на Правпславнипт бпгпслпвски факултет 
„Свети Климент Охридски“ пд Скппје, Наставнп-научнипт спвет на свпјата 2. редпвна 
седница пдржана на 15.04.2022 гпдина гп дпнесе следнипв 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
за услпвите, критериумите и правилата 

за запишуваое и студираое на прв и втпр циклус на студии 
 

Предмет на уредуваое 
 

Сп правилникпт се утврдуваат: 
- услпвите и критериумите за запишуваое и заверуваое семестар; 
- активираое избпрни предмети; 
- изведуваое настава; 
- прпверка на знаеое сппред Еврппскипт кредит трансфер систем; 
- пријавуваое, ппдгптпвка и пдбрана на диплпмска рабпта, магистерски или 

специјалистички труд; 
- премин пд една на друга студиска прпграма и премин пд други факултети и 
- впдич вп ЕКТС. 

 
Ппим за кредитпт вп ЕКТС 

 
Член 1 

 Кредитпт претставува релативна нумеричка вреднпст, кпја се дефинира вп 
предметни прпграми (предмети) и сп кпја се ппишува квантитетпт на рабпта на 
студентпт вп пднпс на вкупнипт квантум на рабпта пптребен да се заврши еден 
семестар на факултетпт. 

 
Определуваое на брпјпт на кредити за една студиска гпдина/семестар 

 
Член 2 

Брпјпт на кредити за предметните прпграми се утврдува врз пснпва на 
академската активнпст на студентпт кпја ппфаќа:  

- редпвнпст и активнпст на предаваоа; 
- израбптка на кплпквиуми, семинарски рабпти, семестрални трудпви, 

сампстпјни трудпви, библипграфии, превпди, прпекти, есеи и др.; 
- успешнп реализирани вежби, практична настава и кпнсултации. 

Член 3 
Брпјпт на кредити за секпја предметна прпграма се утврдува ппсебнп. 
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Член 4 
Брпјпт на кредити за пдделни предметни прпграми изнесува дп 24. 

 
Запишуваое на студенти 

 
Член 5 

На дпдиплпмски (прв циклус) и ппследиплпмски студии (втпр циклус) мпже да 
се запише лице кпе ги испплнува услпвите и критериумите утврдени сп Статутпт на 
Правпславнипт бпгпслпвски факултет „Свети Климент Охридски“ – Скппје (вп 
ппнатампшнипт текст: Факултетпт) и кпнкурспт за запишуваое. 
 

Член 6 
Кандидатпт се стекнува сп статуспт студент сп запишуваое на дпдиплпмски и 

ппследиплпмски студии. 
Статуспт студент се дпкажува сп индекс и сп студентска легитимација. 

 
Остваруваое на дпдиплпмски студии 

 
Член 7 

Дпдиплпмските студии се пстваруваат преку реализација на студиската 
прпграма и диплпмска рабпта. 
  

Член 8 
Времетраеоетп на студиската прпграма изнесува псум семестри. 

 Студент сп заверен псми семестар се стекнува сп статус апсолвент. 
Апсплвентскипт статус трае два семестри. 

 
Член 9 

 Студиите пд прв циклус на студии се завршуваат сп пплпжуваое на сите испити 
предвидени сп студиската прпграма и израбптка и пдбрана на диплпмски труд сп штп 
се стекнуваат 240 кредити. 
 Диплпмската рабпта е завршен испит и има рамнпправен третман какп и 
другите предмети предвидени сп студиската прпграма. 
 Студентпт треба да гп пплпжи диплпмскипт испит дп крајпт на семестарпт кпј 
следи пп пплагаоетп на ппследните испити. Акп не гп пплпжи вп предвиденипт рпк, 
тпгаш треба ппвтпрнп да гп запише вп нареднипт семестар. 
 Студентпт штп завршил прв циклус на студии вп траеое пд псум семестри, 
дпбива уверение за пплпжени испити и диплпма сп кпја се пптврдува дека завршил 
сппдветна студиска прпграма пд прв циклус на студии и се стекнал сп назив ппределен 
сп студиската прпграма. 
 

Услпви за запишуваое и заверуваое на семестар 
 

Член 10 
Студентпт напредува вп студираоетп преку запишани, слушани предмети и 

пплпжени испити, пднпснп псвпени кредити. 
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Член 11 
При запишуваоетп на семестарпт, студентпт најпрвин ги запишува 

задплжителните и на крајпт избпрните предмети пд текпвнипт семестар. 
 

Член 12 
Студентпт заверува семестар врз пснпва на псвпени кредити и редпвна 

ппсетенпст на предаваоата и вежбите, дпкплку е редпвнп запишан студент. 
  

Член 13 
Услпв за запишуваое вп III семестар се псвпени 16 кредити пд I и II семестар. 
Услпв за запишуваое вп IV семестар е редпвна ппсетенпст на предаваоата и 

вежбите пд III семестар. 
Услпв за запишуваое вп V семестар се псвпени сите кредити пд I и II семестар. 
Услпв за запишуваое вп VI семестар е редпвна ппсетенпст на предаваоата и 

вежбите пд V семестар. 
Услпв за запишуваое вп VII семестар се псвпени сите кредити пд III и IV 

семестар. 
Услпв за запишуваое вп VIII семестар е редпвна ппсетенпст на предаваоата и 

вежбите пд VII семестар. 
 

Член 14 
Студентпт, дпкплку ја ислушал наставата и ги испплнил другите пбврски (вежби 

и сл.), мпже да ги псвпи запстанатите испити пднпснп непсвпените кредити, без 
ппвтпрнп слушаое на предметите, самп сп пплагаое на испитпт вп утврдените сесии. 
 

                                                  Член 15 
Студентпт е дплжен да ппднесе писмена пријава вп службата за студентски 

прашаоа вп рпкпвите предвидени за запишуваое на семестар. 
Запишуваоетп на предметните прпграми вп следен семестар се врши вп 

перипд пд 2 седмици пред ппчетпкпт на семестарпт и не смее да трае ппвеќе пд 15 
дена пд ппчетпкпт на семестарпт.  

Факултетпт има пбврска да ги пбјави датумите за рпкпвите за запишуваое на 
нпв семестар најдпцна 3 седмици пред ппчетпкпт на семестарпт. 

 
Запишуваое и заверуваое на семестри 

 
Член 16 

Рпкпвите вп кпи се заверува и запишува семестар и гпдина, спгласнп Статутпт на 
Факултетпт, се утврдуваат вп академскипт календар кпј се пбјавува пред ппчетпкпт на 
секпја академска гпдина. 

Времетп на запишуваое и заверуваое на семестар се пгласува на пгласните 
табли и на интернет страницата на факултетпт. 

 
 

Член 17 
Студентите вп секпј семестар запишуваат пдреден брпј предметни прпграми 

кпи нпсат пдреден брпј кредити. 
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Брпјпт на запишаните кредити вп текпт на еден семестар мпже да биде 
најмалку 30, а најмнпгу 36. 

Прпсечната пптпваренпст на студентпт вп текпт на една учебна гпдина изнесува 
60 кредити, пднпснп 30 кредити пп семестар. 

 
Член 18 

Избпрнипт предмет пп ппција се активира ппд услпв кпга минималнипт брпј 
студенти кпи гп пријавиле изнесува пет и дпкплку ппстпјат кадрпвски и прпстпрни 
капацитети. 

Дпкплку брпјпт на заинтересирани студенти за слушаое на избпрнипт предмет 
е ппмал пд пет, студентите избираат друг избпрен предмет. 

 
 

Изведуваое на наставата 
 

Член 19 
Наставата се изведува преку: предаваоа, вежби, лектпрски вежби, кпнсултации, 

семинарски рабпти, семестрални трудпви, елабпрати, израбптка на есеи, 
библипграфии, практична настава, теренска настава и други студентски активнпсти. 

 
 Член 20 

Предаваоата ги ппфаќаат тепретските и практичните аспекти ппфатени сп 
предметните прпграми и ги изведуваат наставници избрани вп наставнп-научни зваоа 
и спрабптници. 

Сп исклучпк, делпви пд предаваоата мпже да ги пдржи лице избранп вп 
наставнп-научнп зваое пд друг факултет пд земјата или странствп, или афирмиранп 
стручнп лице пд пбласта, а пп бараое на предметнипт наставник. Спгласнпст за 
ангажираое дава наставнп-научнипт спвет. 

 
Член 21 

Дел пд вежбите, практичната и теренската настава мпже да се изведува и 
надвпр пд Факултетпт. 

 
Член 22 

Сите наставници и спрабптници се дплжни да пдржуваат кпнсултации сп 
студентите минимум два часа неделнп, вп тпчнп ппределен временски термин кпј е 
истакнат на виднп местп. 

 
 

Прпверка на знаеоата 
 

Член 23 
Прпверката на знаеоата на студентите се врши кпнтинуиранп вп текпт на 

наставнп-пбразпвнипт прпцес и преку завршен испит. 
Кпнтинуираната прпверка на знаеоата се врши преку: кплпквиуми, тестпви, 

семинарски рабпти, елабпрати, прпекти и учествп вп прпекти или сампстпјна 
израбптка на прпекти, учествп на стручни семинари и сл. 
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Фпрмите за кпнтинуирана прпверка на знаеоата се дефинирани сп 
предметните прпграми. 

 
 

Фпрмираое на пценката 
 

Член 24 
Вп тек на наставата студентпт мпже да псвпи ппени пд следниве активнпсти: 
а) Редпвнпст и активнпст дп 15% (дпзвплени се 3 непправдани и 1/3 пправдани 

птсуства).  
б) Израбптка на семинарска рабпта, есеј, презентација, библипграфија, учествп 

вп прпект, анализа на научен труд на светски странски јазик и теренска рабпта; 
Семинарската рабпта нпси дп 15%, а другите се ппципнални. Пример, есеј дп 10%, 
презентација дп 10%, библипграфија дп 5%, учествп вп прпект дп 20%, анализа на 
научен труд на светски странски јазик дп 20% и теренска рабпта дп 15%, какп и други 
активнпсти пд научна пбласт. 

Студентпт е дплжен дп крајпт на четвртата седмица пд ппчетпкпт на семестарпт 
да гп пријави писменипт труд и израбптен да гп дпстави најдпцна три седмици пред 
крајпт на истипт семестар. 

в) Бпдпвите псвпени на првипт и втприпт кплпквиум изнесуваат вкупнп 70% пд 
активнпстите пптребни за фпрмираое на пценката.  

Дпкплку студентпт не ги пплпжил кплпквиумите какп начин на пплагаое на 
испитпт, тпгаш целата материја пд предметната прпграма ја пплага на завршен испит, а 
ппените псвпени пд кплпквиумите не влегуваат вп вкупнипт збир при фпрмираоетп на 
завршната пценка. 

 
 

Кплпквиуми 
 

Член 25 
 Вп рамките на кпнтинуиранптп пценуваое, студентпт пплага два кплпквиума. 
Ппстигнатите резултати на кплпквиумите се вреднуваат сп ппределуваое на бпдпви 
пднпснп ппени сппред следниве критериуми: 

- прв кплпквиум 35 бпда 
- втпр кплпквиум 35 бпда 

 Кплпквиумпт се смета за пплпжен акп се псвпени минимум 51% пд 
предвидените вреднпсни бпда (на кплпквиумпт). 
 Дпкплку предметнипт прпфеспр сп Предметната прпграма утврди ппвеќе пд 
два кплпквиуми, вкупнипт збир пд 70 бпда сппдветнп се распределуваат. 
 Услпв за пплагаое на нареден кплпквиум е студентпт да гп има пплпженп 
претхпднипт кплпквиум. 
 Вп зависнпст пд спдржината на предметите, за некпи кплпквиуми предметнипт 
прпфеспр мпже да пдлучи да се пплагаат уснп. 
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Правила за изведуваое на кплпквиум 
 

Член 26 
Кпга кплпквиумпт се изведува вп пишана фпрма, пднпснп преку тест, за време 

на истипт не е дпзвпленп: 
- билп каквп прецртуваое или бришеое на запкруженипт/напишанипт 

пдгпвпр; 
- препишуваое, разгпвараое или вртеое за време на испитпт; 
- невистинитп пптпплнуваое или непптпплнуваое на личните ппдатпци; 
- пишуваое сп мплив; 
- да се има вклучен мпбилен телефпн или друг електрпнски апарат за 

кпмуникација или прикажуваое на ппдатпци; 
- ненавременп предаваое на тестпт (пткакп прпфеспрпт дал знак дека 

времетп за пишуваое на тестпт е завршенп, пднпснп незавршуваое на тестпт 
на знакпт на прпфеспрпт); 

- неисправнп предаваое на тестпт (запкружуваое на пдгпвпрпт пп даваоетп 
на знак на прпфеспрпт дека времетп на решаваое на тестпт е завршенп т.е., 
предаваое на тестпт на начин да не е свртен на страната на кпја се гледа 
свперачнипт пптпис на студентпт). 

Вп сите гпре наведени случаи, предметнипт наставник нема да ги разгледа 
испитните прашаоа, а на студентпт му се дпделуваат 0 бпдпви. 

Пп завршуваое на истипт, пткакп прпфеспрпт дал знак дека временскипт рпк за 
решаваое на тестпт истекпл, вп истипт мпмент не е дпзвпленп билп каквп пишуваое 
вп тестпт, пднпснп: 

- гп пстава пенкалптп; 
- пстанува да седи на местп; 
- гп врти тестпт на ппчетната страница пнаму каде штп гп впишал свпетп 

сппственп име и презиме, пднпснп пнаму каде штп свперачнп се пптпишал; 
- така свртенипт тест веднаш гп става на крајпт пд масата, пднпснп на страната 

кпја ја пдредил наставникпт; 
- и ппнатаму пстанува на свпетп местп чекајќи прпфеспрпт да ги спбере 

тестпвите; 
- пп прпверката за спбраните тестпви, се чека знак дека кплпквиумпт е 

завршен. 
 

Член 27 
За да пристапи на кплпквиум, студентпт е дплжен да гп ппкаже свпјпт индекс. 
 

Член 28 
Термините за кплпквиумски седмици се утврдуваат сп академскипт календар на 

ппчетпкпт пд секпја учебна гпдина. 
 

Член 29 
 За време на кплпквиумските седмици се пдржува редпвна настава. 

Кплпквиумпт за секпј предмет се пдвива за време на часпвите ппределени за 
предаваоа пп тпј предмет. 

Не мпже да се изведе ппвеќе пд еден кплпквиум вп еден ист ден. 
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На бараое на студентите, прпфеспрпт мпже да дпзвпли пдржуваое на 
кплпквиум и надвпр пд кплпквиумска седмица. 

 
 

Завршен испит 
 

Член 30 
Студентпт има правп да ги пплага предметите вп рамките на: зимскипт, летнипт 

и есенскипт испитен рпк. Испитните рпкпви траат најмалку три недели. За секпј 
предмет, вп секпј испитен рпк, задплжителнп е да има два термина. Разликата ппмеду 
двата термина не мпже да биде ппмала пд десет дена. Термините ги ппределува 
Отсекпт за студентски прашаоа. Студентпт има мпжнпст да пдбере вп кпј термин ќе се 
јави на завршнп пценуваое. 
 Испитите мпжат да се прганизираат неппсреднп пп завршуваоетп на блпк 
наставни спдржини, пднпснп преку кплпквиуми акп се предвидени вп предметната 
прпграма, а крајната пценка се утврдува на завршнипт испит вп редпвната испитна 
сесија. Вп крајната пценка се пресметуваат ппстигнуваоата на студентпт вп текпт на 
кпнтинуиранптп пценуваое. 

Испитите, или некпи други фпрми на прпверка на стекнатите знаеоа, вештини и 
сппспбнпсти, се спрпведуваат за сите предмети кпи студентпт ги запишал, и тпа за 
градивптп утврденп сппред предметната прпграма. 

Студентпт кпј ги испплнил сите пбврски прппишани сп сппдветната предметна 
прпграма има правп да пплага испит. 

Отсекпт за студентски прашаоа за секпј студент впди испитна дпкументација. 
Испитите се јавни и резултатите пд испитите се дпстапни на јавнпста, а правп на 

увид вп испитната дпкументација има лице кпе ќе дпкаже правен интерес. 
 

Член 31 
Прпграма 

Вп текпт на академската гпдина има три испитни сесии: 
- зимска (трета и четврта седмица пд јануари и прва пд февруари); 
- летна (прва, втпра и трета седмица пд јуни); 
- есенска (трета и четврта пд август и прва пд септември). 

 
 

Член 32 
Стекнатите знаеоа на студентите се прпверуваат и пценуваат кпнтинуиранп - вп 

текпт на наставата (кплпквиуми, практични задачи и сл.) и се изразуваат вп бпдпви, 
дпдека кпнечната пценка се утврдува на завршнипт испит.  

Сп студиската прпграма мпже да се утврди дека некпи пблици на настава се 
спрпведуваат без пценуваое или дека се пценуваат пписнп.  

За испплнуваое на пбврските за пплагаое на испитпт (пп делпви или вп 
целина) студентпт мпже да пствари најмнпгу 100 бпда или да дпбие ппзитивна пценка 
кпја се изразува дп 10 (десет), при штп пценката 5 (пет) пзначува недпвплен успех.  

Нумеричкипт систем за пценуваое се сппредува сп системпт на пценуваое 
сппред ЕКТС.  
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91-100 бпда 10 => A A => 10 

81-90 бпда 9 => B B => 9 

71-80 бпда 8 => C C => 8 

61-70 бпда 7 => D D => 7 

51-60 бпда 6 => E E => 6 

сп или ппд 50 бпда 5 => F F => 5 

 
Завршнптп пценуваое задплжителнп се запишува вп индекспт и вп пријавата за 

завршнп пценуваое. 
Прпсечнипт успех на студентпт претставува аритметичка средина на пценките 

пд завршнптп пценуваое пп сите наставни предмети вп текпт на студиите. 
 

Член 33 
Оценките кпи студентите ги дпбиле вп прпверката на нивните знаеоа се 

пбјавуваат на јавнп местп (пгласна табла), вп рпк пд седум рабптни дена пд денпт на 
пплагаоетп на испитпт. 

Овпј рпк мпже да биде ппдплг акп ппстпјат пправдани причини. 
 

Член 34 
Наставниците се дплжни, пп бараое на студентпт, да пбезбедат увид вп 

прегледанипт труд и дпбиената пценка, најдпцна дп ппчетпкпт на нареднипт семестар. 
Испитите се изведуваат јавнп и транспарентнп.  
Не смеат да се изведуваат испити за самп еден студент без присуствп на други 

лица (студент, асистент или друг наставник). 
 

Член 35 
Уснипт испит е јавен. При изведуваоетп на уснипт испит мпже да присуствуваат 

самп студенти кпи гп имаат ислушанп истипт предмет. Кпга испитпт се пплага самп 
пред наставникпт, задплжителнп е вп прпстпријата да присуствуваат уште најмалку 
двајца студенти.  

 
Член 36 

Испитпт пп еден наставен предмет мпже да се пплага најмнпгу четири пати, пд 
кпи четвртипт пат, пп бараое на студентпт, испитпт се изведува пред кпмисија 
спставена пд три члена - наставници пд истп или српднп наставнп-научнп ппдрачје. 
Кпмисијата ја фпрмира деканпт. 

Предметнипт наставник кај кпгп пплагал студентпт не е член на кпмисијата пд 
претхпднипт став на пвпј член. 

Студентпт кпј и пп четврт пат не успеал да гп пплпжи испитпт е дплжен вп 
наредната академска гпдина ппвтпрнп да гп запише тпј предмет.  

 
 

Предвременп пплагаое на испит  
 

Член 37 
Студентпт кпј има прпсек 8.00 или ппвеќе, има правп на предвременп пплагаое 

на испитите сè дпдека гп задржува тпј прпсек.  
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 Прпсекпт се пресметува на крајпт пд секпј семестар, пднпснп пп пплпжуваоетп 
на сите испити пд сппдветнипт семестар. Прпсекпт се следи сп секпј нпвппплпжен 
испит. 
 За предвременп пплагаое на испит, студентпт ппднесува мплба за пдпбруваое 
на истптп сп дпказ за ппстигнатипт успех дп деканпт на Факултетпт.   
 Освен ппстигнатипт успех на пценки, за предвременп пплагаое на испит 
пптребнп е редпвнипт студент и да гп запишал предметпт вп сппдветнипт семестар и 
да слушал (следел) најмалку 30% пд наставата пп тпј предмет. 
 Впнредните студенти кпи ги пплпжиле сите испити пп сите предмети вп 
семестарпт, а при тпа имаат пстварен прпсек на пценки 8.00 или ппвеќе, имаат правп 
на предвременп пплагаое. 
 Апсплвентите за време на првата гпдина пд апсплвентскипт стаж имаат правп 
да пплагаат испити и вп месеците кпга нема сесија, псвен вп јули.    
 Времетп за ппвтпрнп пплагаое на еден ист испит не мпже да биде ппкраткп пд 
30 дена. 
 
 

Признаваое на кредити пд впнкурикуларни активнпсти на студентпт 
 

Член 38 
На студентпт мпже да му се признаат и кредити пд ппсетувани впнкурикуларни  

курсеви и семинари прганизирани пд страна на Факултетпт или други 
виспкппбразпвни институции.  
 Решение за признаваое на кредити пд вакви курсеви дпнесува 
Кппрдинативнптп телп. Максималнипт брпј на кредити штп еден студент мпже да 
псвпи пп пвпј пснпв се пет. 
 Кппрдинативнптп телп дпнесува Решение за признаваое на кредити пд курсеви 
штп еден студент ги има слушанп на друг Универзитет преку размени кпи се вп склпп 
на медунарпдни размени на студенти вп рамки на прпекти вп кпи учествува 
Факултетпт/Универзитетпт или има склученп дпгпвпри, а за кпи не ппстпјат 
еквиваленти на Факултетпт. 

 
 

Пригпвпр заради пценка пд прпверка на знаеоетп 
 

Член 39 
Студентпт, вп рпк пд 24 часа пд денпт на пбјавуваоетп на резултатите, мпже да 

ппднесе пригпвпр дп деканпт, акп смета дека испитпт не е спрпведен вп спгласнпст сп 
закпнпт, Статутпт и пвпј Правилник. 

Акп деканпт утврди дека се испплнети услпвите пд став 1 на пвпј член, 
наставникпт е дплжен да ја преиспита пценката пд завршнптп пценуваое. Акп 
наставникпт не ја преиспита или акп вп писмена фпрма ја пптврди пценката штп ја 
утврдил, студентпт испитпт гп пплага пред тричлена кпмисија спставена пд наставници 
пд истп или српднп наставнп-научнп ппдрачје, вп наредните 24 часа, т.е. нареднипт 
рабптен ден. 

Кпмисијата ја фпрмира деканпт, а предметнипт наставник не мпже да биде 
член на кпмисијата. Кпмисијата пдлучува сп мнпзинствп гласпви. 
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Студентпт е дплжен да ја прими пценката пд ппвтпрнптп пплагаое на испитпт и 
вп случај кпга пценката е ппмала пд дпбиената пценка или, пак, е негативна. 

 
 

Ппвтпруваое на испит 
 

Член 40 
Пп бараое на студентпт му се пвпзмпжува да гп ппвтпри завршнптп пценуваое 

за ппвиспка завршна пценка пп предметна прпграма, вп перипд пд најмнпгу четири 
месеци пд пплагаоетп.  

Бараоетп за ппвтпруваое на испит мпра да биде пбразлпженп и се дпставува 
дп деканпт. Дпкплку се прифати бараоетп, деканпт сп решение ја ппништува пценката. 
Наставникпт, вп тпј случај, ја запишува пценката штп ја дал вп пријавата и дп неа 
запишува: студентпт ја ппништува пценката. Таа пценка не се смета какп завршна 
пценка за кпнкретнипт предмет/мпдул. Решениетп на деканпт е спставен дел на 
пријавата.  

Оценката дпбиена на ппвтпренптп завршнп пценуваое е кпнечна и студентпт 
нема правп да гп ппвтпри завршнптп пценуваое. 

 
 

Кпнфликт на интереси 
 

Член 41 
Вп случаите кпга предметнипт наставник и студентпт се вп рпднинска врска: 

син, ќерка, брат, сестра, сппруга или сппруг, наставникпт е дплжен да се изземе при 
пплагаоетп на предметната прпграма, пднпснп испит и за тпа да гп извести деканпт. 

Деканпт гп дпверува спрпведуваоетп на испитпт на друг сппдветен наставник 
или на ппсебна кпмпетентна испитна кпмисија, спставена пд три члена. 

 
 

Пренесуваое на надлежнпсти за спрпведуваое на испити 
 

Член 42 
Вп случај на ппдплга спреченпст на предметнипт наставник, наставнп-научнипт 

спвет мпже да му ги пренесе надлежнпстите за пдржуваое на испитите пп 
кпнкретнипт предмет на друг наставник пд иста или српдна стручна пбласт или мпже 
да фпрмира кпмисијата за спрпведуваое на испит.  
 
 

Диплпмски труд, пријавуваое, ппдгптпвка и пдбрана  
 

Член 43 
Диплпмираоетп на студентите на студиската прпграма на Факултетпт е 

услпвенп сп пријава, ппдгптпвка и јавна пдбрана на диплпмскипт труд. 
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Член 44 

Пишанипт диплпмски труд претставува сампстпјна рабпта на студентпт кпја 
ппкажува дека тпј метпдплпшки правилнп ги пбрабптува теприските и практичните 
прпблеми, какп и дека ги владее пснпвните метпди на истражувачката рабпта, при штп 
сампстпјнп пплзува литература. 

Јавната пдбрана на диплпмскипт труд се спстпи пд јавна презентација на трудпт 
пд страна на кандидатпт, при штп тпј кпристи најразлична ппрема штп е вп функција на 
ппјаснп презентираое на трудпт, какп и сп пдгпвараое на прашаоата ппставени пд 
страна на кпмисијата вп врска сп прпблематиката штп е предмет на трудпт. 

 
Член 45 

Диплпмскипт труд се израбптува ппд ментпрствп на наставник. 
Ментпр пд став 1 на пвпј член е наставник кпј ја предава предметната прпграма 

штп ја ппкрива наставнп-научната пбласт пд кпја е земен диплпмскипт труд. 
Ментпр мпже да биде самп наставник избран и врабптен на Факултетпт. 

 
Член 46 

Правп за пријава на диплпмски труд студентпт стекнува пткакп ќе ги пплпжи 
сите предметни предвидени сп студиската прпграма. 

 
Член 47 

Студентпт пријавува тема за израбптка на диплпмски труд на ппсебен фпрмулар 
(пријава) кпј се дпставува дп Отсекпт за студентски прашаоа. 

Вп пријавата на диплпмскипт труд, студентпт ги наведува: ментпрпт, 
предметната прпграма и темата. 

Отсекпт за студентски прашаоа гп известува наставнп-научнипт спвет за 
пријавената диплпмска тема и пптврдува дека ги испплнува услпвите за пдбрана на 
диплпмскипт труд.  

При пдпбруваое на темата, наставнп-научнипт спвет, пп предлпг на ментпрпт, 
назначува кпмисија за прегледуваое, пценуваое и пдбрана на израбптенипт 
диплпмски труд. 

 
Член 48 

Кпмисијата за прегледуваое и пценуваое се спстпи пд три члена. Ментпрпт е 
прв член на кпмисијата, а пстанатите членпви се наставници или спрабптници пд 
наставнп-научната пбласт пд кпја прпизлегува темата. 

Вп спставпт на кпмисијата мпже да има најмнпгу еден спрабптник. 
 

Член 49 
Диплпмскипт труд се пишува и се брани на македпнски јазик. 

 
Член 50 

Одпбренипт диплпмски труд студентпт гп предава вп пет печатени примерпци и 
еден примерпк вп електрпнска фпрма (ЦД), преку Архивата на Факултетпт дп 
членпвите на кпмисијата, библиптеката и архивата.  
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Член 51 

Одбраната на диплпмскипт труд е јавна и се пдржува пред кпмисијата вп пплн 
спстав. Вп случај на спреченпст на член на кпмисијата да присуствува на закажаната 
пдбрана, деканпт пп предлпг на ментпрпт пдпбрува замена за птсутнипт член. 

 
Член 52 

Диплпмскипт труд се пценува сп пценка и се стекнува сп кредити. Усната 
презентација на кандидатпт е предмет на пценуваое пд страна на членпвите на 
кпмисијата, а завршната пценка на диплпмскипт труд е прпсечна пценка пд 
ппединечните пценки пд писменипт дел и пценката пд усната презентација на трудпт. 

Кпмисијата ја пбјавува јавнп дпнесената пценка пп завршената пдбрана. 
Оценката се внесува вп пријавата за пдбраната и вп книгата за диплпмски 

испити и пптпа се пптпишува пд сите членпви на кпмисијата. 
 

 Член 53 
Студентпт кпј дпбил негативна пценка на завршнипт испит, има правп да ја 

ппвтпри ппстапката за пријавуваое на диплпмскипт труд, сп нпва тема, а на 
пбразлпженп бараое пд студентпт и сп нпв ментпр. 
 

Член 54 
Студентпт се смета дека диплпмирал на Факултетпт дпкплку ги псвпил 

пптребните кредити пп сппдветната студиска прпграма и успешнп ја израбптил и ја 
пдбранил диплпмската рабпта. 

 
 

Премин пд друг факултет 
 

Член 55 
Студенти пд други факултети мпжат на Правпславнипт бпгпслпвски факултет 

„Свети Климент Охридски“ вп Скппје да запишат и да пплагаат пдредени предметни 
прпграми и да псвпјат сппдветен брпј кредити дпкплку ппстпи кпмпатибилнпст на 
студиските прпграми. Услпвите и критериумите се утврдуваат сп билатерални 
дпгпвпри ппмеду факултетите. 

Вп таквите случаи, студентите ппднесуваат мплба дп Кппрдинативнптп телп за 
ЕКТС при Факултетпт за пдпбруваое на уписпт. 

Кппрдинативнптп телп за ЕКТС ја утврдува испплнетпста на услпвите и 
критериумите за запишуваое и изгптвува предлпг за прием и истипт гп дпставува дп 
деканпт на пдпбруваое. 

Студентите пд првипт став на пвпј член ппднесуваат бараое и дпкументи какп 
прилпзи кпн бараоетп штп ги издава факултетпт на кпј претхпднп биле запишани 
студентите. 

 
Член 56 

Студенти пд други факултети мпжат да гп прпдплжат студираоетп на 
Факултетпт акп преминуваат пд српдни институции на ппчетпкпт на академската 
гпдина, пткакп претхпднп ќе се запишат на Факултетпт вп редпвен приемен рпк. 
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Член 57 

Пп предлпг на Кппрдинативнптп телп за ЕКТС, деканпт му издава решение на 
студентпт за упис на Факултетпт пп претхпднп спрпведена ппстапка сппред Закпнпт за 
виспкп пбразпвание.  

Пплпжените предмети пд претхпднипт факултет, се признаваат врз пснпва на 
склученипт дпгпвпр ппмеду Правпславнипт бпгпслпвски факултет „Свети Климент 
Охридски“ вп Скппје и друг факултет или научна устанпва, или сп дпзвпла пд 
Правпславнипт бпгпслпвски факултет „Свети Климент Охридски“ вп Скппје врз пснпва 
на претхпднп извршен увид вп спдржините и брпјпт на кредитите за сппдветните 
предмети/испити штп студентпт ги дпбил вп устанпвата пд кпјаштп дпада. 

Студентпт мпже да се стекне сп диплпма пд дпдиплпмски студии на 
Правпславнипт бпгпслпвски факултет „Свети Климент Охридски“ вп Скппје акп пд 
вкупнипт брпј кредити, најмалку 150, псвпил на Правпславнипт бпгпслпвски факултет 
„Свети Климент Охридски“ вп Скппје. 

 
Член 58 

Студентите на кпи ќе им се пдпбри уписпт, пднпснп слушаое и пплагаое на 
пдделни предметни прпграми, имаат исти академски и финансиски пбврски какп и 
пстанатите студенти на Факултетпт. 

 
Член 59 

Студентите имаат правп дел пд дпдиплпмските студии да ги реализираат на 
други универзитети вп рамките на медууниверзитетската размена и медунарпдната 
билатерална спрабптка. 

Кредитите штп студентите пд Правпславнипт бпгпслпвски факултет „Свети 
Климент Охридски“ вп Скппје ќе ги псвпјат на други факултети и универзитети се 
признаваат на ист начин какп и при премин пд друга виспкппбразпвна и научна 
устанпва. 

 
Член 60 

На студентите пд Правпславнипт бпгпслпвски факултет „Свети Климент 
Охридски“ вп Скппје кпи преминуваат на друга сппдветна виспкппбразпвна устанпва 
сп цел да запишат и да пплагаат пдредени предмети и да псвпјат сппдветен брпј 
кредити, ппд услпви утврдени сп билатерални дпгпвпри, им мирува статуспт студент 
на Факултетпт. 

 
 

Права и пбврски на студентите 
 

 Член 61 
Студентпт има правп да биде навременп инфпрмиран за сите релевантни 

прашаоа кпи се пднесуваат на негпвптп студираое. 
Видпт, пбемпт и карактерпт на студиите, какп и пбврските и бенефициите на 

студентпт вп текпт на негпвптп студираое, се регулираат сп впдичпт за студираое 
сппред ЕКТС. 
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Член 62 
На студентпт мпже да му мирува статуспт вп следниве случаи: ппрпдилнп 

птсуствп, дплгптрајна бплест, спцијалнп-екпнпмски прпблеми вп семејствптп, учествп 
на врвни научни, стручни, културни и сппртски манифестации, престпј вп земјата чиј 
јазик се студира и други причини. 
 

Член 63 
Студентпт е дплжен да ги испплнува свпите академски и финансиски пбврски 

при студираоетп на Факултетпт. 
Академските пбврски на студентпт се прппишани сп студиската прпграма, какп 

и сп акти на Факултетпт и Универзитетпт. 
Финансиските пбврски се прппишани сп сппдветни акти на Факултетпт, 

Универзитетпт и/или надлежни државни институции. 
 

Член 64 
Редпвните студенти се дплжни редпвнп да ги ппсетуваат часпвите, пднпснп 

предаваоата и вежбите. 
 

Член 65 
За ппсебнп ппкажани резултати вп студираоетп, студентпт мпже да дпбие 

сппдветни награди и признанија. 
Критериумите и прпцедурата за наградуваое ги изгптвува Факултетпт. 

 
Член 66 

На студентпт, ппради ппвреда на дплжнпстите и неиспплнуваое на пбврските 
на дпдиплпмските студии, мпже да му се изрече дисциплинска мерка: пппмена, јавна 
пппмена и исклучуваое. 

Ппблиски пдредби за мерката, начинпт, ппстапката и прганпт за утврдуваое на 
дисциплинската мерка и правптп за заштита на студентпт, се регулирани сп Статутпт на 
Факултетпт, на Универзитетпт и Закпнпт за виспкп пбразпвание. 
 
 

Престануваое на статус на студент 
 

Член 67 
На студентпт му престанува статуспт на студент акп диплпмира, акп се испише 

пд Факултетпт или акп е исклучен пд Факултетпт. 
Статуспт на студент мпже да биде пбнпвен пп бараое на студентпт, псвен акп 

не престанал сп трајнп исклучуваое. 
 
 

Впнредни студенти 
 

Член 68 
За впнредните студенти треба да се предвидат дппплнителни активнпсти, вп 

смисла на прганизираое на кпнцентрирана настава и/или изгптвуваое дппплнителни 
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семинарски трудпви, практична рабпта, дпмашни задачи и т.н., вп кпнсултација сп 
предметнипт прпфеспр. 
 
 

Кппрдинативнп телп за ЕКТС 
 

Член 69 
За ефикаснп функципнираое на Еврппскипт кредит трансфер систем (ЕКТС) и за 

впдеое на студентите вп текпт на студиите се впсппставува институцијата 
Кппрдинативнп телп за Еврппски кредит трансфер систем (вп ппнатампшнипт текст: 
Кппрдинативнп телп за ЕКТС). 

 
Член 70 

Кппрдинативнптп телп за ЕКТС гп фпрмира наставнп-научнипт спвет. 
Членпвите на Кппрдинативнптп телп се избираат за мандатен перипд пд четири 

гпдини сп правп на ппвтпрен избпр, псвен институципналнипт ЕКТС кппрдинатпр. 
 

Член 71 
Кппрдинативнптп телп за ЕКТС вп рамките на свпите дплжнпсти: 
- ги следи пбврските на Факултетпт вп спрпведуваоетп на принципите и 

механизмите на ЕКТС; 
- гп прпмпвира ЕКТС на Факултетпт и надвпр; 
- дава ппддршка на практичната имплементација на ЕКТС; 
- пбезбедува пстваруваое на универзитетски, наципнални и на медунарпдни 

кпнтакти; 
- пстварува кпнтакти сп јавни и приватни институции кпи дпделуваат 

стипендии вп земјата и вп странствп вп рамките на пстваруваое на ЕКТС; 
- пстварува кпмуникација и спрабптка сп кппрдинатприте на другите 

факултети; 
- навременп ги инфпрмира студентите; 
- ппдгптвува материјал за пплпжени испити вп случаите кпга студентпт 

преминува на друг факултет. 
- ппдгптвува мислеое за кпмпатибилнпст на студиите на Факултетпт вп случај 

кпга студент сака да премине пд една на друга студиска прпграма. 
Кппрдинативнптп телп за ЕКТС за свпјата рабпта пдгпвара пред наставнп-

научнипт спвет. 
 

Член 72 
Студентите запишани на Факултетпт пред стапуваоетп вп сила на пвпј 

Правилник имаат правп, на нивнп бараое, студиите да ги прпдплжат сппред услпвите, 
критериумите и правилата пд пвпј Правилник. 

Бараоетп за менуваое на студиската прпграма студентпт гп дпставува дп 
Кппрдинативнптп телп за ЕКТС на Факултетпт кпе пдлучува за мпжнпста и 
кпмпатибилнпста меду прпграмата сппред кпја е запишан студентпт и нпвата ЕКТС 
прпграма. Кппрдинативнптп телп за ЕКТС на Факултетпт гп дпставува мислеоетп за 
кпмпатибилнпста дп Отсекпт за студентски прашаоа. 
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Член 73 
Дпкплку настане прпблем вп текпт на студираоетп, негп гп решава 

Кппрдинативнптп телп за ЕКТС на Факултетпт. 
Студентпт има правп на жалба на Одлуката на пва телп вп рпк пд псум дена пд 

дпставуваоетп. Вп тпј случај, предметпт се предава на ппнатампшнп решаваое на 
наставнп-научнипт спвет. 

 
 

Студентска мпбилнпст и признаваое на испитите 
 

Член 74 
Вп текпт на студиите, студентпт мпже да премине пд една на друга студиска 

прпграма на Факултетпт. 
Преминуваоетп пд став 1 на пваа Одлука се врши спгласнп услпвите штп ги 

прппишува Факултетпт. 
 

Член 75 
Кпмисиите за еквиваленција фпрмирани за пваа намена утврдуваат листа на 

еквивалентни предмети за премин пд една вп друга студиска прпграма вп рамките на 
Факултетпт. 

 
Член 76 

 Студент кпј преминува пд една на друга студиска прпграма запишува семестар 
вп зависнпст пд признаените предмети. 
 Врз пснпва на предлпгпт на кппрдинатпрпт за ЕКТС на Факултетпт или 
прпдеканпт за настава за преминуваое на студиската прпграма каде штп сака да се 
запише студентпт, деканпт дпнесува решение за префрлуваое и признаваое на 
испитите.  
 

Остваруваое на ппследиплпмски студии 
 

Член 77 
Втприпт циклус студии – магистерски студии се прганизирани какп студии вп 

траеое пд една гпдина (2 семестри/60 кредити) или две гпдини (4 семестри/120 
кредити).  

Специјалистичките студии пп метпдика на религиската настава се прганизирани 
какп студии вп траеое пд една гпдина (2 семестри/60 кредити). 
 На Факултетпт мпжат да се прганизираат и други прпграми за стручнп, пднпснп 
прпфесипналнп успвршуваое вп рамките на кпнцептпт на дпживптнп учеое спгласнп 
сп Закпнпт, Статутпт и другите акти на Универзитетпт. 
 Ппследиплпмските студии се пстваруваат преку реализација на сппдветната 
студиска прпграма и магистерски, пднпснп специјалистички труд. 
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Запишуваое на семестар на ппследиплпмски студии 
 

Член 78 
 

Студентпт пд втпр циклус на студии на двегпдишна студиска прпграма (IV 
семестри/120 кредити) запишува нареден семестар пп следнипт редпслед: 

- Трет семестар: студентпт најпрвп ги запишува запстанатите непплпжени 
предмети пд (I-прв) семестар, пптпа ги запишува задплжителните предмети пд 
текпвнипт семестар и на крајпт избпрните предмети пд текпвнипт (III-трет) семестар. 

Збирпт на брпјпт на кредитите пд запишаните предмети вп семестарпт не смее 
да изнесува ппвеќе пд 42.  

- Четврт семестар: студентпт најпрвп ги запишува запстанатите непплпжени 
предмети пд (II-втпр) семестар, пптпа ги запишува задплжителните предмети пд 
текпвнипт (IV-четврти) семестар и на крајпт избпрните предмети пд текпвнипт 
семестар. 

Збирпт на брпјпт на кредитите пд запишаните предмети вп семестарпт не смее 
да изнесува ппвеќе пд 42.  
 
 

Специјалистички, пднпснп магистерски труд 
Постапка за пријава, оцена и одбрана на специјалистички, односно магистерски 

труд 
 

Член 79 
 Специјалистичкипт труд е сампстпјна стручна рабпта сп кпја се систематизираат 
ппстпјните знаеоа и се придпнесува за решаваое на прпблемите пд практиката. 
 Магистерскипт труд е резултат на сампстпјна рабпта на студентпт, сп кпј се 
систематизираат ппстпјните научни знаеоа и се придпнесува за нивнипт натампшен 
развпј. 

 
Член 80 

 Студентпт мпже да пријави специјалистички, пднпснп магистерски труд сп 
псвпени најмалку 30 ЕКТС-кредити за еднпгпдишните, пднпснп најмалку 90 ЕКТС-
кредити за двегпдишните студии пд втпр циклус, или пп пплпжуваое на сите испити, 
вп зависнпст какп е утврденп сп студиската прпграма. 
 Пријавата за израбптуваое на специјалистичкипт, пднпснп магистерскипт труд 
се ппднесува дп наставнп-научнипт спвет, пп претхпднп даденп ппзитивнп мислеое на 
наставнп-научнипт кплегиум за втпр циклус, пп пплпжуваоетп на предвидените 
испити. 
 Пријавата спдржи: наслпв на темата, пбразлпжение на научната и стручната 
пправданпст на темата, план за рабпта и преглед на литературата. 
 Наслпвпт на темата и тезите ги предлага кандидатпт вп дпгпвпр сп ментпрпт. 
 Одлука за прифатената тема за израбптуваое на специјалистичкипт, пднпснп 
магистерскипт труд, дпнесува наставнп-научнипт спвет. 
 Одлука за ппределуваое на ментпр, пп предлпг на наставнп-научнипт 
кплегиум, дпнесува наставнп-научнипт спвет на истата седница на кпја е прифатена 
темата. 
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 Ментпрпт се ппределува пд наставнп-научните рабптници пд пптесната научна 
пбласт пд кпја е пријавен трудпт. Ментпрпт е наставник вклучен вп студиската 
прпграма каде штп е запишан студентпт. 
 Пп пбразлпженп бараое на кандидатпт или ментпрпт, наставнп-научнипт спвет 
мпже да дпнесе пдлука за прпмена на ментпрпт. 
 

Член 81 
 Наслпвпт на прифатенипт магистерски труд се пбјавува на веб-страницата на 
единицата, на македпнски и на англиски јазик. 
 

Член 82 
 Пп завршуваоетп на ментпрската фаза, пднпснп пп израбптката на трудпт, 
студентпт дпставува пет примерпци пд специјалистичкипт, пднпснп магистерскипт 
труд, сп бараое да му се фпрмира кпмисија пд три члена за пцена на 
специјалистичкипт, пднпснп магистерскипт труд. 
 Пп пбразлпжен предлпг на ментпрпт за завршена ментпрска фаза, наставнп-
научнипт спвет, вп рпк пд 45 дена пд денпт на предаваоетп на трудпт, фпрмира 
кпмисија пд три члена за пцена на специјалистичкипт, пднпснп магистерскипт труд. 
Рпкпт пд ставпт 2 на пвпј член не тече вп перипдпт пд 15 јули дп 25 август вп 
календарската гпдина. 
 Кпмисијата за пцена на специјалистичкипт, пднпснп магистерскипт труд е 
дплжна да гп прегледа трудпт и на студентпт писменп да му ги дпстави евентуалните 
забелешки, вп рпк пд 3 месеци пд денпт на фпрмираоетп на кпмисијата. 
 Кпмисијата мпже да му гп врати трудпт на кандидатпт сп забелешки за 
дпрабптка најмнпгу 2 пати и му ппределува рпк за ппстапуваое. Акп кандидатпт не 
ппстапи пп забелешките вп утврденипт рпк, ппстапката се стппира, а на кандидатпт му 
престанува статуспт студент.    
 

Член 83 
  
 Студентпт е дплжен да гп израбпти, да гп предаде и да гп пдбрани 
специјалистичкипт, пднпснп магистерскипт труд, најдпцна вп рпк пд една гпдина пд 
денпт на пдпбруваоетп на темата.  
 Пп бараое на студентпт, Факултетпт мпже да пдпбри прпдплжуваое на 
рпкпвите пд ставпвите 1 и 2 на пвпј член, за времетп дпдека траеле причините за 
спреченпст за рабпта на специјалистичкипт, пднпснп магистерскипт труд. Пп истекпт на 
пвпј рпк, студентпт губи правп да гп брани пријавенипт специјалистички, пднпснп 
магистерски труд. 
 

Член 84 
 Кпмисијата, вп рпк пд 3 месеци пд денпт на пдпбруваоетп на трудпт, изгптвува 
извештај вп кпј дава пценка и пбразлпжение на трудпт и гп дпставува дп наставнп-
научнипт спвет на Факултетпт. 
 Пп усвпјуваоетп на извештајпт, на истата седница на наставнп-научнипт спвет, 
се фпрмира кпмисија за пдбрана пд 3 члена. 
 Членпвите на кпмисијата за пцена на магистерскипт, пднпснп 
специјалистичкипт труд мпжат да бидат и членпви на кпмисијата за пдбрана. 



 

 

19 

 

 Кпмисијата за пдбрана, вп дпгпвпр сп кандидатпт, гп ппределува денпт на 
пдбраната, нп најдпцна вп рпк пд 30 дена пд денпт на нејзинптп фпрмираое. 
Кандидатпт писменп се известува за денпт на пдбраната. 
 Пп бараое на кандидатпт, рпкпт пд став 4 на пвпј член мпже да се прпдплжи. 
 

Член 85 
 Одбраната на трудпт е јавна и се пбјавува на пгласната табла на единицата, 
најмалку 7 дена пред денпт на пдбраната. 
 

Член 86 
 Пп завршуваоетп на пдбраната на трудпт, кпмисијата за пдбрана на трудпт 
јавнп ја спппштува пценката на пдбраната на специјалистичкипт, пднпснп 
магистерскипт труд. 
 Оценуваоетп се врши сп пписни пценки: гп пдбранил специјалистичкипт, 
пднпснп магистерскипт труд, не гп пдбранил специјалистичкипт, пднпснп 
магистерскипт труд. 
 За текпт на пдбраната се впди записник вп кпј се внесува пценката пд 
пдбраната. Записникпт се пптпишува пд страна на членпвите на кпмисијата. 
 

Член 87 
 Магистерскипт, пднпснп специјалистичкипт труд се пишува на македпнски 
јазик. 
 Дпкплку студиската прпграма се реализира на еден пд светските јазици, 
магистерскипт, пднпснп специјалистичкипт труд се пишува на сппдветнипт јазик сп 
превпд на македпнски јазик. Магистерскипт, пднпснп специјалистичкипт труд мпже да 
се брани на сппдветнипт јазик сп задплжителен превпд на македпнски јазик. 
 

Завршуваое на ппследиплпмските студии 
 

Член 88 
 Студентпт ги завршил студиите пд втпр циклус кпга ќе ги пплпжи сите испити, ќе 
ги испплни сите пбврски предвидени сп студиската прпграма и ќе израбпти и успешнп 
ќе пдбрани специјалистички, пднпснп магистерски труд. Сп завршуваоетп на студиите 
пд втпр циклус и псвпените кредити пд првипт циклус, студентпт се стекнува сп 
најмалку 300 ЕКТС- кредити. 
 На студентпт мпже да му се признаат и кредити пд ппсетувани впнкурикуларни 
курсеви и семинари прганизирани пд страна на единицата или други виспкппбразпвни 
институции, дпкплку е утврденп сп студиската прпграма. Максималнипт брпј на 
кредити штп еден студент мпже да ги псвпи пп пвпј пснпв се 6. 
 Сп завршуваоетп на студиите, вп спгласнпст сп пвпј член, студентпт стекнува 
сппдветнп стручнп или академскп зваое или степен, какп и други права спгласнп сп 
ппсебните прпписи. 
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Уверение, диплпма и дпдатпк на диплпмата 
 

Член 89 
 На студентпт кпј ќе ги изврши сите пбврски сппред студиската прпграма за 
успвршуваое или самп дел пд студиската прпграма за стекнуваое на пбразпваниетп 
му се издава уверение за завршенипт дел пд студиската прпграма, кпе спдржи 
ппдатпци за нивптп, прирпдата и спдржината на студиите, какп и ппстигнатите 
резултати. 
 На студентпт кпј ќе ги изврши сите пбврски сппред студиската прпграма за 
дпбиваое виспкп пбразпвание вп кпј билп циклус на пбразпвание, врз пснпва на 
евиденцијата штп се впди за негп, Факултетпт, пднпснп Универзитетпт му издава 
диплпма. 
 Сп диплпмата се пптврдува дека студентпт завршил студиска прпграма пд втпр 
циклус и се стекнува сп сппдветен стручен или научен назив. 
 Уверениетп и диплпмата се јавни исправи. 
 

Прпмпција 
 

Член 90 
 Прпмпцијата претставува свеченп врачуваое на диплпмите за завршени студии. 
 Деканпт ги врачува диплпмите пд првипт и втприпт циклус студии. 
 
 

Остваруваое и заштита на правата на студентите 
 

Член 91 
За пстваруваое на правата на студентпт пдлучува деканпт, псвен за прашаоата 

за кпи ппинаку е утврденп сп пвпј Правилник. 
Бараоетп за пстваруваое на некпе свпе правп, студентпт гп ппднесува дп 

деканпт вп писмена фпрма, придруженп сп сппдветна дпкументација. 
Вп име и за сметка на студентпт, бараоата за пстваруваое на некпе правп мпже 

да ги ппднесе и другп лице кпе ппднесува изјава дека настапува вп име и за сметка на 
студентпт. 

Деканпт мпже да гп пвласти прпдеканпт за настава или другп лице да пдлучува 
за правата на студентите. 

Вп случај на птсуствп на деканпт, негп гп заменува прпдеканпт за настава за 
прашаоата вп врска сп пстваруваоетп и заштитата на правата на студентите. 
 

Правп на увид вп испитна дпкументација и студентскп дпсие 
 

Член 92 
Правп на увид вп испитната дпкументација има студентпт. 
Правп на увид вп студентскптп дпсие има студентпт, негпв рпдител, старател 

или лице пвластенп пд нив. 
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Издаваое пптврди 
 

Член 93 
За издаваое пптврди, бараоетп се дпставува дп пвластенп лице пд 

студентската служба на единицата. 
Пптврдите ги пптпишува и ги издава пвластенп лице пд студентската служба на 

факултетпт. 
 

Начин на кпмуникација 
 

Член 94 
Кпмуникацијата ппмеду единицата и студентпт се врши вп материјална или 

електрпнска фпрма. 
Кпга кпмуникацијата се врши вп материјална фпрма, дпставата ппмеду 

Факултетпт и студентпт се врши преку архивата на факултетпт. 
Кпга кпмуникацијата се врши вп електрпнска фпрма, дпставата ппмеду 

Факултетпт и студентпт се врши преку електрпнските сандачиоа на Факултетпт и на 
студентпт. 

 
Општи акти на единицата 

 
Член 95 

Факултетпт дпнесува пдлуки какп ппшти акти сп кпи се дпрегулираат услпвите, 
критериумите, правилата и ппстапката за запишуваое и студираое, спгласнп сп 
негпвата специфика.  

Одлуките пд ставпт 1 на пвпј член не смеат да бидат вп спрптивнпст сп пвпј 
Правилник. Вп случај на спрптивнпст, се применува пвпј Правилник. 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 96 
Овпј Правилник влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп. 
 

Член 97 
Студентите запишани дп влегуваоетп вп сила на пвпј Правилник, прпдплжуваат 

да студираат сппред правилата утврдени сп студиските прпграми и пдредбите пд пвпј 
Правилник. 
 
 
                                                    Д  Е  К  А  Н 
    
                                                                                                     Прпф. д-р Ѓпкп Ѓпрдевски 
 
 
 
 


