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Скопје 
 
 
 Врз основа на член 120 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ број 
82/2018), во врска со постапувањето по барањата на студентите на прв циклус/ 
додипломски студии за признавање студиски обврски, на предлог од Продеканот за 
наставна дејност, Деканатската управа на Факултетот, на 30-та редовна седница одржана 
на 21 септември 2018 година, ја донесе следнава 
 
 

О Д Л У К А 
за формирање Работна група за утврдување  

еквиваленција на предмети 
 
 

1. Се формира Работна група за утврдување еквиваленција на предмети, со која ќе се 
признаваат студиски обврски за положени испити по наставни предмети на студентите на 
прв циклус или додипломски студии на Машинскиот факултет во Скопје, кои ги 
пропуштиле роковите за студиите да ги завршат по наставните планови по кои се 
запишале и студиите на Факултетот ќе ги продолжат по активни наставни планови. 

 
2. Во составот на Работната група се именуваат:  

Доц. д-р Бојан Јованоски, продекан за наставна дејност  
Доц. д-р Елисавета Дончева 
Драгица Сандевска, раководител на Одделението за студентски прашања 

 
Првоименуваниот член го раководи и координира работењето на Групата. 
 

      3. Работната група има задача да постапува по барање на студент, а еквиваленцијата 
на предмети, со која ќе се признаваат студиски обврски за положени испити по наставни 
предмети кои студентот ги следел во текот на студиите, ќе ја утврдува според постоечките 
Еквиваленции на предмети донесени од Наставно-научниот совет на Факултетот при 
воведување на нови наставни планови, со примена на принципот на аналогија, односно 
следственост на наставните планови и соодветните Еквиваленции утврдени за нив. За 
предметите кои не се опфатени со еквиваленциите, еквивалентноста ќе се утврдува по пат 
на признавање од соодветен предметен наставник. 
  
 4. Мандатот на Работната група трае 2 години, односно заклучно со 30 септември 
2020 година. 

 
 5. Одлуката влегува во сила со денот на донесување. 
 
 

Одлуката да се достави до: именуваните, продекан за настава, општа служба и 
архивата на Факултетот. 

 
 Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје  

      Машински факултет - Скопје 
                  Декан 

 

                        Проф. д-р Дарко Данев 


