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Врз основа на член 110 од Законот за високо образование на Република Северна 

Македонија (Службен весник на РСМ,  број 82/18), член 68 од Статутот на Факултетот за 

исламски науки - Скопје, како и врз основа на Одлуката на Научниот Наставен Совет на 

ФИН, одржана на 22.03.2022 год. и Конкурсот за запишување на студенти во Академската 

2022/23, Факултетот за исламски науки – Скопје објавува:  

 

К О Н К У Р С 

за трансфер и запишување на студенти на Факултетот за исламски науки - Скопје, во 

зимскиот семестар за академската 2022/2023 година 

 

I. Трансферот ќе се одвива во активните студиски програми на Факултетот за 

исламски науки - Скопје: 

 

1. Исламски Науки Додипломски 

2. Исламски Студии Додипломски 

3. Исламски напредни студии  Постдипломски (Магистерски) 

4. Методика на настава по веронаука Постдипломски (Специалистички) 

 

II. УСЛОВИ ЗА ТРАНСФЕР  НА СТУДЕНТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИСЛАМСКИ 

НАУКИ – СКОПЈЕ: 

 

1). Право за трансфер имаат сите студенти кои се зпишувале и завршиле најмалку еден 

семестар од Универзитетот (или имаат дипломирано), имаат право за трансфер од други 

институции за високо образование на академските единици на ФИН, додека другите 

обврски се извршуваат во зависност од статусот на трансфер. 

2). За време на пријавата, кандидатот мора да достави доказ за акредитација на институција 

за високо образование, соодветно на факултет или програма од која е трансферира или 

дополнителни документи во зависност од барањето на комисијата за трансфери; 

3) Докази за нострификација на средното образование од страна на Министерството за 

образование и наука на Република Северна Македонија (за странски државјани или средно 

образование во странство), или високо образование (за втор циклус или специјализација). 

4). Студентот може да се трансферира на истиот факултет и програма за студирање или на 

слични насоки на студиските програми на ФИН. Сличноста на студиските програми ја 

утврдува Комисијата за трансфер на факултет. 

 

Б) Кандидатите кои завршиле средно училиште или слично можат да се запишат на 

Факултет. 

1. Нивната запишување се заснова на сличноста на дадените испити и студиски програми 

од претходното образование. 

 

C. Кандидатите кои се трансферираат се запишуваат со кофинансирање на студии, 

соодветно според тековните студиски такси за студиски програми во учебната 2022/23 

година. 
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D. Во студиските програми каде на Конкурсот за запишување се прифаќаат приемни 

испити (проверка на талент), кандидатите кои аплицираат за трансфер на заем, се должни 

да го положат приемниот испит во соодветниот предмет. 

 

E. Кандидатите кои се префрлаат на семестарот I, III, V, VII и IX, прво ги запишуваат не-

неположените предмети на зимските семестри, а потоа и предметите на семестарот во кој 

беа префрлени, но не повеќе од 37 ЕКТС заедно, соодветно можат да се запишуваат само 37 

ЕКТС според соодветните предмети.  

 

F. Кандидатите кои се трансферираат во првиот семестар можат да ги зпишаат само не-

трансферирани предмети од I семестар.  

 

Г. Запишувањата на нетрансферирани предмети се врши врз основа на предуслови за 

сослушување. 

 

III. Краен рок за доставување за трансфер и запишување во зимскиот семестар 2022/23 

година. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ТРАНСФЕР И ЗАПИШУВАЊЕ НА 

СТУДЕНТИ - 2022/23 

Пријавување на кандидати (апликација до факултетската администрација) 01-16.09.2022 

година. 

Донесување на првичните решенија за прием на кандидати (Кандидатот ја прифаќа 

прелиминарната одлука по е-пошта, со која се пријавил) до 19.09. 2022 година. 

Однесување на конечните решенија 48 часа по прифаќањето на прелиминарната 

верзија. 

Запишување на трансфериранети кандидати * 21 - 30.09.2022 година 

 

* КАНДИДАТИ КОИ НЕМА ДА СЕ ДА ЈА ЗАПИШААТ СЕМЕСТАР НА 

ОДРЕДЕНОТО ВРЕМЕ, ЌЕ ГО ГУБААТ ПРАВОТОТ ЗА ТРАНСФЕР НА  ЕКТС 

КРЕДИТНИ 

 

IV. Потребна документација за апликација: 

● Формулар за апликација (кој може да се добие на шалтерите за студентски прашања на 

ФИН), 

● Сертификат на оригинал за оценка и индекс од матичниот универзитет; 

● Потврда за краен статус на студент; 

● Докази за акредитација на академската единица (странски државјани); 

● CV 

● Оригинални свидителства од средно училиште (или заверена на нотар) и 

Средношколска диплома; 

● Извод од матичната книга на родените и доказ за државјанство (потврда или 

пресуда); 

 

Уплатница со исплата: 

а) 3.000 денари на сметката на Факултетот: во име на административни такси.  
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Кандидатите кои се примени (по објавувањето / издавањето на конечната одлука), мораат 

да ги запишуаат своите студии во предвидениот рок, во спротивно, решението за трансфер 

ќе биде прогласено за неважечко. 

 

 

За време на запишување треба да достават: 

1. Формулар за апликација за запишување (обрасците за пријавување се добиени во 

службата са студентски прашања на Факултетот)  

2. Одлука или доказ за испишување на студиите од факултетот што се трансферираат 

 (во зависност од начинот на студирање); 

3. Три фотографии (1- фотографии 6 х 9 и 2 - 4 х 5 с.м.) 

 

4. Доказ за плаќање на средства: 

• 500 динари, во име на Индексот. 

• 400 динари за тетратки за испити. 

• 300 динари за месечното списание “Hëna e Re”. 

• 100 динари во име на Студентско собрание во ФИН. 

• Плаќање на средства за првиот семестар, во зависност од статусот на студијата. 

 

Сите горенаведени плаќања ќе бидат извршени на жиро сметката на Факултетот, 

како што следува: 

 

❖ Назив на примачот - Факултет за исламски науки - Скопје, 

❖ Во „банка примач“ - Халкбанк АД Скопје,  

❖ Вр. на жиро сметката - 270070852730133, 

❖ Износ - износот на финансиските средства што треба да се платат, 

❖ Во рубрика целта на реализација на уплатата (целта на дознаката) - целта на 

уплатата (семестар итн.)  

 

Сите кандидати треба да ги достават своите апликации и документи за запишување до 

службата на студентските праѓања на Факултетот за исламски науки – Скопје 

 

Конкурсот ќе биде објавен на веб-страницата: http://www.fshi.edu.mk, 

 

Факултет за исламски науки - Скопје 

 


