ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИСИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ – втор уписен рок
Линк до конкурсот за упис на втор циклус студии
http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_II_ciklus_2020_21_II_rok.pdf

Е-маил адреса за доставување на документи за пријавување на втор циклус студии
upisi.vtorciklus@eccf.ukim.edu.mk
1. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Рок за пријавување и
запишување
Пријавување на кандидатите
Запишување на кандидатите

Втор уписен рок
1 февруари – 1 март 2021
3 - 5 март 2021

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат
треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од
iKnow-системот. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за
електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при
пријавувањето за запишување. Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со
испраќање на електронска пошта (e-mail) на една од електронските адреси кои факултетите
ќе ги објават за пријавување на кандидатите. Во предмет (Subject) на електронската пошта,
кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско
пријавување. Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани
следниве документи:
Пријавен лист за запишување;
Електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);
Оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
Куса биографија (CV);
Потврда за активно познавање странски јазик
Потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50:
Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска
сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ-03161; Конто 722313 00)
Препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
Список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);

➢ Документи за евентуални награди, признанија и други документи. Кандидатите
задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека
пријавата е уредно поднесена. Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во
кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за
запишување
При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:
➢

сите документи во материјална форма, во оригинал кои се пратени на маил – согласно
конкурсот за упис
➢ Индекс и пријавни листови
➢ Две фотографии (3,5х4,5)
➢ Извод од матична книга на родени
➢ Државјанство – доказ за државјанство
➢ Образец за запишување семестар на кој ќе ги напишете задолжителните и изборните
предмети од летниот семестар
➢ Уплатница од 500 евра за прва рата партиципација (уплата за летен семестар) на
следната сметка:
Уплатата се врши на Образец ПП 50
Назив на примачот

Економски факултет-Скопје

Банка на примачот
Сметка

НБРМ
100000000063095

Сметка на буџетски корисник

1600103697 788 10

Приходна шифра и програма

723019
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Во повикување на број се пополнува:
723019 / 1 за Сметководство и ревизија
723019 / 2 за Европски студии
723019 / 4 за Маркетинг
723019 / 6 за Монетарна економија, финансии и банкарство
723019 / 8 за МБА Менаџмент
723019 / 9 за Економски развој и меѓународни финансии
723019 / 10 за Менаџмент во осигурувањето
723019 / 11 за Управување во јавен сектор
723019 / 12 за Статистички методи за бизнис и економија
723019 / 13 за Е-бизнис менаџмент

723019 / 14 за Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
723019 / 15 за Корпоративен финансиски менаџмент

