КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ НА ЕКОНОМСКИОТ
ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
При пријавувањето за запишување на единиците на Економскиот факултет Прилеп, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
1. Пријава за запишување
2. Оригинални свидетелства од сите класови
3. Оригинално свидетелство за завршено средно образование
4. Документ-диплома за положена државна матура или за положена училишна матура или
за положен завршен испит
5. Извод од матичната книга на родените
6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат
освен горните и следните документи: копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или
лекарско уверение за причините назначени (инвалид кој не е во состојба да следи редовна
настава и потешка долготрајна болест- издадено од соодветна здравствена установа) или
доказ дека е родител на дете за кое сеуште трае правото на породилно отсуство.
8. Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или
вишо образование поднесуваат и соодветно уверение или диплома, а кандидатите во
категоријата за паралелно студирање поднесувааат соодветно уверение за статус на
студент на сроден факултет, студиска група или насока
9. Кандидатите кои конкурираат како странски државјани покрај погоре
наведените документи со пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено
средно образование или копија од потврдата издадена од Министерството за образвание и
наука за започнување на постапката за нострификација, заверен превод на изводот од
матичната книга на родените, копија од патна исправа, уверение за здравствената состојба
издадено од соодветна здравствена станица, како и потврда за направен ХИВ тест и тест
за хепатит Ц. При пријавувањето кандидатите поднесуваат сертификат за познавање на
македонскиот јазик издаден од Педагошки факултет –Битола.
10. Потврда за уплатени 300 денари на образец ПП 50 на жиро сметка на
факултетот со цел на дознака манипулативни трошоци,
назив на примач Економски факулет-Прилеп,
трансакциска сметка 100000000063095,
сметка на буџетски корисник 1600106270 788 18,
Приходна шифра и програма 723019 42
11. Потврда за уплатени 50 денари административни такси
Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е
кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.
Електронското пријавување на кандидатите може да се врши во компјутерскиот центар во
Факултетот во деновите за пријавување на кандидатите.
Пријавувањето и запишувањето на кандидатите во првиот, вториот и третиот уписен
рок, се врши во следниве термини:
Прв уписен рок

Втор уписен рок

Трет уписен рок

Пријавување на кандидатите

12,15,16
13 и 14.08.2015
и 03.09.2015
и 17.08.2016 02.
01 и 02.09.2016

14.09.2015
14.09.2016

Објавување прелиминарна ранг-листа

18.08.2015
22.08.2016

04.09.2015
05.09.2016

15.09.2015
15.09.2016

Објавување решение за прием на кандидатите

20.08.2015
24.08.2016

09.09.2015
07.09.2016

17.09.2015
19.09.2016

Запишување на примените кандидати

24 25
и 25.08.2015
и 26.2016

10 и 11.09.2015
12 и 13.09.2016

18.09.2015
20.09.2016

