ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА
ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ И УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР
ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД

Заверка на зимскиот и упис на летниот семестар РЕДОВНИТЕ студенти од сите студиски програми ќе се изведува:
Од 21.01.2021 до 13.02.2021 година (за сите студиски години и насоки)
Заверка на зимскиот и упис на летниот семестар ВОНРЕДНИТЕ студенти од сите студиски програми ќе се изведува:
Од 22.02.2021 до 05.03.2021 година
Индексот и листите за заверка и упис ќе се оставаат во ходникот пред студентски прашања и ќе бидат превземени од службени лица.
Потребно е да оставите и телефонски број за контакт доколку нешто не е во ред со Вашите документи
НАПОМЕНА:
1. Направен електронски упис во IKNOW системот со зададени задолжителни и изборни предмети
2. Уредно пополнета листа за упис на летниот семестар со напишани предмети кои што претходно сте ги задале во IKOW системот
(уплатницата да биде уредно закачена на листот за запишување на семестар)
3. Уредно пополнета листа за заверка на зимскиот семестар со наведени сите задолжителни предмети кои сте ги слушале и сте оствариле
право на потпис во зискиот семестар и задолжително пополнети имињата на професорите од кои сте добиле потпис
4. Направена евалуација за сите задолжителни предмети од претходниот летен семестар. Доколку не е направена евалуација во
предвидениот рок, уплатени 1.000,00 ден на сметката на Медицинскиот Факултет

5. Уплатена школарина за упис на семестар во износ од 6.150,00 ден за државна квота или 12.300, 00 со кофинансирање на следната сметка
на Медицински Факултет
• Назив на примачот:
Медицински Факултет
• Банка на примачот:
Народна банка на РМ
• Сметка:
100000000063095
• Сметка на буџетски корисник:
1600111517-788-13
• Приходна шифра и програма:
- 723119-41 - за самофинансирање
• Цел на дознака:
за упис на семестар-ОМ (за општа медицина) или за упис на семестар-ТСС (за тригодишни стручни студии)
6. Предметите кои треба да се презапишат треба да се платат по кредити и тоа 200 ден од кредит за државна квота и 400 ден од кредит за
приватна квота на следната сметка на Медицински Факултет
• Назив на примачот:
Медицински Факултет
• Банка на примачот:
Народна банка на РМ
• Сметка:
100000000063095
• Сметка на буџетски корисник:
1600111517-788-13
• Приходна шифра и програма:
- 723011-41
• Цел на дознака:
За презапишување на предметите ( наведени предметите кои се презапишуваат)

