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Прилог 1 
 

Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за 

пријавување за запишување на студиските програми на  Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагале државна матура    

од учебната 2013/2014 до учебната 2016/2017 година 
 

1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот: македонски јазик и литература или 
албански јазик и литература или турски јазик и литература. 

 
2. Прв изборен екстерен испит за кандидатите со гимназиско образование и со средно стручно 

образование е предметот: математика или странски јазик, а за кандидатите со средно уметничко 
образование е: странски јазик или естетика/филозофија. 

 
3. Во прегледот се дадени вториот изборен екстерен предмет и интерниот предмет, кои кандидатите 

ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма. 
 

факултет 
втор изборен 

екстерен предмет* 
изборен 

интерен предмет 

Архитектонски  
факултет 

за гимназија: странски јазик, математика, 
хемија, физика, биологија, историја, филозофија 
за средно стручно образование: странски 
јазик, математика, хемија, физика, биологија, 
историја, бизнис 
за средно уметничко образование:   
филозофија или историја 

за гимназија: еден предмет од листата на 
општообразовни наставни предмети по избор 
на кандидатот, без ограничување 
за средно стручно образование и за 
средно уметничко образование: еден 
предмет од листата на стручни наставни 
предмети по избор на кандидатот, без 
ограничување 

Градежен факултет 

за гимназија: странски јазик, математика, 
хемија, физика, биологија, историја, филозофија 
за средно стручно образование: странски 
јазик, математика, хемија, физика, биологија, 
историја, бизнис 
за средно уметничко образование:  странски 
јазик, естетика, филозофија или историја 

за гимназија: еден предмет од листата на 
општообразовни наставни предмети за 
полагање на државна матура 
за средно стручно образование и за 
средно уметничко образование: еден 
предмет од листата на стручни наставни 
предмети за полагање на државна матура 

Факултет за 
електротехника и 
информациски 
технологии 

еден од изборните екстерни предмети, 
задолжително е математика 
 
 

за гимназија: без ограничување 
за средно стручно образование и за 
средно уметничко образование:  
без ограничување 

Факултет за инфор-
матички науки и 
компјутерско 
инженерство 

еден од изборните екстерни предмети треба да 
биде математика 
 
 

без ограничување 
 
 
 

Машински факултет 

за гимназија и за средно стручно 
образование: странски јазик, математика 
(основно или напредно ниво), хемија, физика, 
биологија, историја, филозофија (само за 
гиманзиско образование) или бизнис (само за 
средно стручно образование) 
за средно уметничко образование: странски 
јазик, естетика, филозофија или историја  

за гимназија: еден предмет од листата на 
општообразовни наставни предмети по избор 
на кандидатите 
за средно стручно образование и за 
средно уметничко обраозвание:  
еден предмет од листата на стручни наставни 
предмети по избор на кандидатите 

Технолошко-
металуршки 
факултет 

без ограничување без ограничување 

Природно-
математички 
факултет 

без ограничување без ограничување 

Економски факултет без ограничување без ограничување 

Правен факултет 
„Јустинијан Први“ 

за гимназија: странски јазик, математика, 
хемија, физика, биологија, историја, филозофија 
за средно стручно образование: странски 
јазик, математика, хемија, физика, биологија, 
историја, бизнис 
за средно уметничко образование:  странски 
јазик, естетика, филозофија или историја 

за гимназија: еден предмет од листата на 
општообразовни наставни предмети за 
полагање на државна матура 
за средно стручно образование и за 
средно уметничко образование: еден 
предмет од листата на стручни наставни 
предмети за полагање на државна матура 

Филозофски 
факултет 

за гимназија: странски јазик, математика, 
хемија, физика, биологија, историја, филозофија 
за средно стручно образование: странски 
јазик, математика, хемија, физика, биологија, 
историја, бизнис 
за средно уметничко образование:  странски 
јазик, естетика, филозофија или историја 

без ограничување 
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факултет 
втор изборен 

екстерен предмет* 
изборен 

интерен предмет 

Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“ 

без ограничување без ограничување 

Педагошки факул-
тет  „Св. Климент 
Охридски“ 

без ограничување без ограничување 

Факултет за 
физичко образова-
ние, спорт и здравје 

без ограничување без ограничување 

Медицински 
факултет 

биологија или хемија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за гимназија: 
1. биологија или хемија (ако не се избрани 

како екстерен предмет), физика, 
англиски јазик (ако не е избран како 
екстерен предмет) 

2. проектна задача 
за средно стручно образование: 

1. биологија или хемија (ако не се избрани 
како екстерен предмет), физика, 
англиски јазик (ако не е избран како 
екстерен предмет), еден предмет од 
листата на стручни предмети од 
здравствена струка 

2. проектна задача 

Фармацевтски 
факултет 

физика, биологија и хемија  по избор на кандидатот 

Стоматолошки 
факултет 

биологија, хемија, физика, математика или 
странски јазик (ако не се избрани како прв 
изборен предмет) 

 
без ограничување 
 

Факултет за 
земјоделски науки и 
храна 

за гимназија: странски јазик, математика, 
хемија, физика, биологија, историја, филозофија 
за средно стручно образование: странски 
јазик, математика, хемија, физика, биологија, 
историја, бизнис 
за средно уметничко образование:  странски 
јазик, естетика, филозофија или историја 

без ограничување 
 
 

Шумарски  факултет без ограничување без ограничување 

Факултет за дизајн 
и технологии на 
мебел и ентериер 

без ограничување без ограничување 

Факултет за 
ветеринарна 
медицина 

за гимназија: странски јазик, математика, 
хемија, физика, биологија, историја, филозофија 
за средно стручно образование: странски 
јазик, математика, хемија, физика, биологија, 
историја, бизнис 
за средно уметничко образование:  странски 
јазик, естетика, филозофија или историја 

за гимназија: еден предмет од листата на 
општообразовни наставни предмети за 
полагање на државна матура 
за средно стручно образование и за 
средно уметничко образование: еден 
предмет од листата на стручни наставни 
предмети за полагање на државна матура 

Факултет за 
драмски уметности 

без ограничување без ограничување 

Факултет за 
ликовни уметности 

без ограничување без ограничување 

Факултет за музичка 
уметност 

за гимназија: странски јазик, математика, 
хемија, физика, биологија, историја, филозофија 
за средно стручно образование: странски 
јазик, математика, хемија, физика, биологија, 
историја, бизнис 
за средно уметничко образование:  странски 
јазик, естетика, филозофија или историјa 

за гимназија: еден предмет од листата на 
општообразовни наставни предмети за 
полагање на државна матура 
за средно стручно образование и за 
средно уметничко образование: еден 
предмет од листата на стручни наставни 
предмети за полагање на државна матура 

* Предметите странски јазик, математика, естетика и филозофија може да се изберат доколку не се избрани како 
прв изборен екстерен предмет. 


