
СООПШТЕНИЕ 
 

за изјаснување на студентите од студиските програми ИКИ и ИНФО 
во врска со изборот за понатамошно студирање 

 
 
 

Ве информираме дека тековните студенти од студиските програми ИКИ и ИНФО на 
Факултетот за електротехника и информациски технологии – ФЕИТ, согласно член 9 од 
Законот за основање на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - 
ФИНКИ (Службен весник бр. 171/2010) потребно е да се изјаснат за тоа каде ќе го 
продолжат своето образование – на ФЕИТ или на ФИНКИ. 

Изјаснувањето каде ќе го продолжат своето образование студентите ќе го направат 
преку потпишување изјава. Изјавата ќе се потпишува во два идентични примерока (еден 
за ФЕИТ и еден за ФИНКИ). 

Изјаснувањето ќе се одвива во периодот од 01.09.2011 до 16.09.2011 во 
библиотеката во термини од 11:00 до 13:00 часот. Поради ова уписот на зимскиот 
семестар за студентите од студиските програми ИКИ и ИНФО ќе трае до 16.09.2011. 

Би сакале да нагласиме дека со заложба на двата факултета, во интерес на 
студентите, е направен заеднички договор со што без разлика за што ќе се одлучите, тоа 
нема да влијае на условите и квалитетот на Вашето понатамошно студирање. Делови од 
тој договор се дадени во продолжение. 

 
Извадок од договорот за уредување на взаемните односи на ФЕИТ и ФИНКИ: 

I. НАСТАВА НА ТЕКОВНИТЕ СТУДЕНТИ ОД ИКИ И ИНФО   

1. Студентите на ФЕИТ и ФИНКИ запишани на студиските програми ИКИ и ИНФО: за 
втора до четврта година во учебната 2011/2012, трета и четврта година во 
2012/2013 и четврта во 2013/2014 година, заедно ја следат наставата (предавања, 
вежби, консултации, испити, семинарски, менторства на дипломски и сл.) под 
еднакви услови за студентите на двата факултети. 

2. Наставата од т.1 ја изведуваат наставниците од ФИНКИ кои досега беа членови на 
Институтот за КТИ при ФЕИТ, наставниците од Институтот за КТИ од ФЕИТ и 
наставниците од ФЕИТ кои досега учествувале во наставата од ИКИ и ИНФО. Ако 
поради оправдани причини некој од овие наставници не е во состојба да ја 
изведува наставата тогаш тој ќе биде заменет со друг соодветен наставник. 

3. Предлог  за обезбеденост на наставата утврдена со Т.1 за студиските програми 
ИКИ и ИНФО дава ФИНКИ. Тој предлог го усогласуваат продеканите за настава на 
двата факултети и тој согласно актите на УКИМ се усвојува на двата ННС.   

4. За реализација на наставата утврдена со т.1 во учебната 2011/2012 ќе се користат 
просториите 223, Б2 и Б3. Согласно потребите и распоредот ќе се користат и други 
простории. 

5. За изведување на лабораториските вежби од наставата од т.1 ќе се користи 
ФЛАОП и други соодветни лаборатории согласно потребите на наставата. За 
користењето на лабораториите ќе се пропишат процедури кои ќе овозможат 
непречено одвивање на лабораториските вежби. 

 
 



II. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ (Студии на втор степен) 
 
Тековните студенти на студиските програми  

 Компјутерски мрежи и е-Технологии 

 Интелигентни информациони системи 

 Софтверско инженерство 

 Содржинско базирано пребарување 

 Биоинформатика 

 Дизајн на систем на чип 

 Екоинформатика 
 

се изјаснуваат каде да го завршат своето образование. Изјаснувањето е на ист начин 
како и на додипломските студии. 

 Наставниците кои се поминати на ФИНКИ продолжуваат со обврските кон 
студентите од втор циклус кои остануваат на ФЕИТ под истите услови како и досега.  

 

III. ПОСТАПКА НА ИЗЈАСНУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ 
 

a. Затекнатите студенти на ИКИ и ИНФО се изјаснуваат каде го продолжуваат своето 
образование. Изјаснувањето е со потпишување на изјава во два идентични 
примерока (една за ФИНКИ друга за ФЕИТ) заверени со два печати (ФЕИТ и 
ФИНКИ). Изјаснувањето ќе се одвива во периодот од 01.09.2011 до 16.09.2011 во 
библиотеката во термини од 11:00 до 13:00 часот. Поради ова уписот на зимскиот 
семестар за студентите од студиските програми ИКИ и ИНФО ќе трае до 
16.09.2011. во присуство на претставници од двата факултети. Оваа изјава ќе мора 
да биде пополнета за да се запише семестар во учебната 2011/12 година. 

b. Од стана на ФЕИТ ќе биде направена листа на сите тековно запишани студенти на 
ИКИ и ИНФО на која ќе биде наведен нивниот индекс како и висината на 
партиципацијата која ја плаќаат. 

c. За студентите кои ќе продолжат на ФИНКИ, од страна на ФЕИТ на ФИНКИ ќе бидат 
предадени оригиналните изводи од книгите на родените, државјанството како 
дипломите од средно образование. Дополнително ќе биде издадено уверение за 
положени испити како и копија од студентскиот картон. 

 


