ППШИТУВАНИ ИДНИ СТУДЕНТИ,
Факултетпт за биптехнички науки ги птвпра вратите за ВАС кпи свпјата
академска кариера и живптна ппределба ќе им биде наспчена вп пплетп на
прехранбенптп инженерствп и едукацијата за прпизвпдствп на здрава и безбедна храна, а
сп тпа ВАШИОТ интелектуален пптенцијал ќе гп наспчите кпн успешен прпфесипнален и
личен развпј сп медунарпднп призната диплпма.
Кпн пстваруваое на вашата АКАДЕМСКА ИДНИНА, Ве пптсетуваме дека нашата
Виспкппбразпвна Институција на УКЛО, наставата ќе ја реализира преку четири
акредитирани студиски прпграми на I циклус на студии
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНПСТ НА ХРАНА
ТЕХНПЛПГИЈА НА АНИМАЛНИ ПРПИЗВПДИ
ЗППТЕХНИКА
МЕНАЧМЕНТ ВП АНИМАЛНП ПРПИЗВПДСТВП*
Студиските прпграми ппдеталнп мпже да ги разгледате на следнипт линк:
http://www.fbn.uklo.edu.mk/
Активни студиски прпграми и брпј на студенти кпи ќе се примаат
Студиска прпграма
Квалитет и
безбедност на
храна
Технологија на
анимални
производи
Зоотехника

Редпвни
студенти

партиципација
(ЕУР)

Редпвни сп
шкпларина

партиципација
(ЕУР)

впнредни

партиципација
(ЕУР)

40

200

5

400

5

400

25

200

5

400

5

400

20

200

5

400

10

400

20

200

5

400

5

400

*Менаџмент во
анимално
производство

УПИСНИ РПКПВИ
Сите кандидати треба да пппплнат електрпнска пријава ПРЕД заппчнуваоетп на уписните
рпкпви.
Електрпнскптп пријавуваое се врши на: http://upisi.uklo.edu.mk/Account/Register.aspx

Пријавуваое на кандидатите
Пбјавуваое на прелиминарна
ранг листа
Пригпвпри
Пбјавуваое на решение за прием
на кандидатите

Прв уписен рпк
27.08, 31.08 и
01.09.2020
07.09.2020

Втпр уписен рпк
14 и 15.09.2020

Трет уписен рпк
24.09.2020

17.09.2020

25.09.2020

08.09.2020
09.09.2020

18.09.2020
21.09.2020

26.09.2020
28.09.2020

Запишуваое на кандидатите

10 и 11.09.2020

23.09.2020

30.09.2020

ППТРЕБНИ ДПКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАОЕ
1. Пријава за запишуваое
2. Оригинални свидетелства за завршенп среднп пбразпвание
3. Оригинални дпкументи: Диплпма за завршенп среднп пбразпвание вп учебната
2019/2020 гпдина; Диплпма за пплпжена државна матура; свидетелства за
завршенп среднп пбразпвание
4. Извпд пд матична книга на рпдените
5. Дпказ за државјанствп на РСМ (уверение или решение)
6. Кандидатите кпи кпнкурираат за запишуваое какп впнредни студенти ги
ппднесуваат псвен гпрните и дпкументите назначени вп глава III, тпчка 3
7. Кандидатите кпи кпнкурираат за запишуваое сп завршенп српднп виспкп или
вишп пбразпвание ппднесуваат и сппдветнп уверение или диплпма, а кандидатите
вп категпријата за паралелнп студираое ппднесувааат и сппдветнп уверение за
статус на студент на српден факултет, студиска група или наспка
8. Кандидатите кпи кпнкурираат какп странски државјани ги ппднесуваат псвен
гпрните и дпкументите назначени вп глава V, тпчка 3 и 4
Ппдетални инфпрмации за дпкументацијата пп тпчка 6, 7, 8 мпже да се види пд
Кпнкурспт
https://uklo.edu.mk/filemanager/konkursi/2020-21/KONKURS%20I%20ciklus,%2020202021,%20final%20final.pdf
Кандидатите при пријавуваоетп на единицата на Универзитетпт дпставуваат:
-

-

дпкументи пд претхпднптп пбразпвание вп пригинална фпрма (пвие
дпкументи временп се задржуваат на единицата, а пптпа му се враќаат на
студентпт),
незаверени кппии пд дпкументите пд претхпднптп пбразпвание (штп
пстануваат вп дпсиетп на студентпт).“

Сите критериуми за бпдираое се дадени вп Тпчка 4.1 пд Кпнкурспт за прв циклус за
академската 2020/2021 гпдина, а двата предмети битни за бпдираоетп кпи ги пдредува
институцијата / факултетпт се дадени вo ПРИЛОГ 1 oд Кoнкурсoт за прв циклус за
академската 2020/2021 гoдина.

ДПКПЛКУ СМЕ ВАЩИПТ ИЗБПР, ППДГПТВЕНИ СМЕ ЗАЕДНП ДА ПСТАВИМЕ
ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ КПН ИДНИНАТА НА НАЩАТА ЗЕМЈА.

ИЗБЕРИ КВАЛИТЕТ, ИЗБЕРИ ТРАДИЦИЈА!

