
СООПШТЕНИЕ ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ  

НА II ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ФИНКИ 

 

Уписот на новите студенти согласно објавените решенија за прием на 

 II циклус на студии – магистерски студии во учебната 2012/2013  ќе се 

врши од 

07 ноември до 15 ноември 2012 година 

од 09:00 до 11:00 и 15:00 до 16:00 ч во службата за студентски прашања 

на ФИНКИ. 

  

Потребни документи за запишување: 

1. Индекс (бесплатно се добива при уписот) 

2. 2 (две) фотографии 3,5 см х 4,5 см и 1 (една) 2 cm x 3 cm  

3. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение) 

4. Извод од матичната книга на родените 

5. Пријавен дупли лист за запишување семестар со 50,00 ден. 

административна такса 

6. Образец за запишување семестар со 50,00 ден. админ. такса 

7. Интерен пријавен лист . 

8. Статистички образец за II циклус на студии – ШВ.80А 

9. Договор за студирање (за едногодишни и двогодишни студии) кој 

може да се добие и на шалтерот 

10. Доказ за уплата на целосниот износ на студиите или на 1 рата  

a) 1 рата = 1/4 од вкупната цена на студиската програма за 

двогодишните магистерски студии (3 + 1 + 1) 

b) 1 рата = 1/2 од вкупната цена на студиската програма за 

едногодишните магистерски студии (4 + 1) 

Шифра Студиска програма Цена во ЕУР 

01  Компјутерски мрежи и е-технологии 1800 

02  Софтверско инженерство 1800 

http://www.finki.ukim.mk/Content/contentFiles/student-announcements/Upis%20na%20semestar/2012-13/magisterski/Interen%20prijaven%20list%20magisterski%202012.pdf
http://www.finki.ukim.mk/Content/contentFiles/student-announcements/Upis%20na%20semestar/2012-13/magisterski/Dogovori%20za%20postdiplomci-1%20godisni%202012.pdf
http://www.finki.ukim.mk/Content/contentFiles/student-announcements/Upis%20na%20semestar/2012-13/magisterski/Dogovori%20za%20postdiplomci-2%20godisni%202012.pdf


03  Интелигентни информациони системи 1800 

04  Содржински базирано пребарување 1800 

05  Биоинформатика 1800 

06  Екоинформатика 1800 

07  Систем во чип 1800 

08  Инженерство на интелигентни системи 1800 

09  Компјутерски науки 1800 

10  Кодирање и криптографија 1800 

11  Софтверско инженерство (Tempus) 1800 

12  Инженерство на интелигентни системи 2500 

13  Компјутерски науки 2500 

14  Кодирање и криптографија 2500 

15  Софтверско инженерство (Tempus) 2500 

Уплатата се врши во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ 

на денот на уплатата. 

 

 

 



 

 

Административната такса може да ја уплатите со и преку СМС порака на 

бројот 144 166 со префикс на мобилен оператор со содржина ТМ <ime> 

<Prezime> <suma> 

 

 

http://www.finki.ukim.mk/Content/contentFiles/student-announcements/Upis%20na%20semestar/2011-12%20zimski/magisterski/upatstvo%20za%20taksa%20preku%20sms.pdf

