
СООПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА II ЦИКЛУС СТУДИИ НА 

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО 

СКОПЈЕ 

 
 
Се информираат сите студенти на втор циклус студии на ФЗНХ во состав на 

УКИМ во Скопје, дека заверка и запишување на семестар ќе се одвива во периодот 
од 5.2.2018 (понеделник) до 9.2.2018 (петок) година.  

Студентите кои го запишале последниот семестар од студиите на едногодишните 
или двогодишните студии, а истовремено немаат пополнето изјава за изработка на 
магистерски труд и немаат избрано ментор, пожелно е да направат консултации со 

наставниците од студиската програма, да пополнат во изјавата во делот од 
задолжителни предмети со предметот изработка на магистерски труд, да го 

напишат името на потенцијалниот ментор во изјавата (на кој менторот е потребно 
да се потпиеше, при што истата постапка треба да се изврши и во индексот на 
студентот) и истата да ја достават во три примерока при заверката и запишувањето 

на семестарот (за студентски прашања, продеканот за настава и студентот).  
Во прилог (attachment), Ви доставуваме - Соопштение за начин на заверка и 

запишување на предвидените семестри. За олеснување на целата постапка околу 
припремата и изработката на магистерскиот труд, во прилог на електронската 
пошта, повторно Ви го испраќаме - Упатството за пријава, изработка и јавна 

одбрана на магистерски труд и прилозите околу изработката и пријавата на 
магистерски труд.  

Истовремено се информираат студентите на втор циклус студии (едногодишни 
студии) запишани заклучно со учебната 2014/2015 година (зимски семестар, упис 
извршен кон крајот на октомври), кои не ги имаат завршено започнатите студии во 

времето што е двапати подолго од пропишаното траење на студиите, дека потребно 
е да извршат реактивација на студиите, според Одлуката бр. 02-1310/9 на ННС на 

ФЗНХ донесена на 12.6.2013 година. Студентите запишани на втор циклус 
2015/2016, 2016/2017, како и 2017/2018 година неопходно е да запишат/заверат 
тековен семестар. 

Студентите запишани на сите студиски програми од учебната 2005/2006 година и 
заклучно со учебната 2009/2010 година може да продолжат со студирањето според 

новите студиски програми согласно последната акредитација.  
 
 

 
       Од Деканатот на ФЗНХ 

       во состав на УКИМ во Скопје  

 


