Прилог 4

Преглед на бројот за запишување на странски студенти и износи на годишната школарина
во учебната 2017/2018 година

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -

надвор од квота - број на студенти

Архитектонски факултет (интегрирани петгодишни
студии од прв и втор циклус – 10 семестри)

20% од вкупниот број редовни
студенти
најмногу 10% од бројот на редовни
студенти на студиските програми

Градежен факултет
Факултет за електротехника и информациски
технологии
(8 семестри)
Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство

компјутерски науки и инженерство на
македонски јазик- КНИ
(6 или 8 семестри)

компјутерски науки и инженерство на англиски
јазик - КНИ-А
(6 или 8 семестри)

100

2000

10
40
10



примена на е-технологии - ЕТ (6 или 8 семестри)

10



компјутерска едукација - КЕ (8 семестри)

10



информатика и компјутерско инженерство - ИКИ
(8 семестри)
академски студии по информатика - АСИ (8
семестри)

10
10

Природно-математички факултет
(8 семестри)

Економски факултет
Правен факултет „Јустинијан Први“

2000
1500

мрежни технологии - МТ (6 или 8 семестри)

Машински факултет

2000

70





износ на
годишна
школарина
(ЕУР)

(6 семестри)

10

2000

најмногу 10% бројот на редовни
студенти во државна квота

2000

20

1500

220

2000

Филозофски факултет

10% од вкупниот број редовни
студенти

1000

Филолошки факултет „Блаже Конески“

20% од вкупниот број студенти

2000

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“

20

800

Факултет за физичко образование, спорт и здравје

20

1200



физичко и здравствено образование (8 семестри)

10



спортски тренери

10

(6 семестри)

Медицински факултет

100

1000/1500



општа медицина (12 семестри)

60

1500



стручни медицински сестри/техничари (6
семестри)

10

1000



радиолошки технолози (6 семестри)

10

1000



логопеди (6 семестри)

10

1000



физиотерапевти (6 семестри)

10

1000

20

1500

13

3000

(8 семестри)

до 20% за секоја студиска
програма

1000

(11 семестри)

10

2000

(8 семестри)

24

800

Фармацевтски факултет


фармација



лабораториски биоинженери

(10 семестри)
(6 семестри)

Стоматолошки факултет
 дентална медицина
 стручни забни техничари
 стручни стоматолошки сестри
- орални хигиенолози

Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за ветеринарна медицина
Шумарски факултет


(12 семестри)
(6 семестри)
(6 семестри)

шумарство

10
26

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -

надвор од квота - број на студенти



екоинженеринг и екоменаџмент

6



пејзажно дизајнирање

8

Факултет за дизајн и технологии на мебел и
ентериер
(8 семестри)

6



инженерство на мебел и дрво

3



дизајн на мебел и ентериер

3

Факултет за драмски уметности

(8 семестри)

2



драмски актери

1



продукција

1

Факултет за ликовни уметности

(8 семестри)

4



сликарство

1



вајарство

1



графика

1



ликовна педагогија

износ на
годишна
школарина
(ЕУР)

1000

1500

1500

1

Факултет за музичка уметност

14

1300

Забелешка:
На факултетите, односно студиските програми, кои не се содржани во табелата, странските државјани се запишуваат
надвор од квотите утврдени во Конкурсот, најмногу до 20% од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и
со кофинансирање), утврден на ниво на студиската програма, а школарината за студирање изнесува 2000 евра
годишно.
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