
 
 
 

 Врз основа на член 50 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Машинскиот 
факултет во Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Деканот на 
Факултетот на 8 февруари 2016 година, распишува интерен   

 
 

  О Г Л А С 
за избор на студенти членови во работна група за подобрување на квалитетот на наставата на прв циклус 

студии на Машинскиот факултет во Скопје 
 
  

1. Се распишува оглас за избор на студенти - членови во работна група за подобрување на 
квалитетот на наставата на прв циклус студии на Машинскиот факултет во Скопје, во летниот семестар 
во учебната 2015/2016 година, и тоа: 

 
А. Во Институт за механика, вкупно 5 студенти по предметите: 
1.а. Јакост на материјалите       3 студенти 
2.а. Јакост на материјалите и Техничка механика 2    1 студенти 
3.а. Динамика и осцилации на материјални системи    1 студенти 
 
Б. Во Институт за ЗЗК, вкупно 4 студенти по предметите: 
1.б.  Машински материјали 2       3 студенти  
2.б. Дизајн на носечки конструкции      1 студенти  
 
В/ Во Институт за ПИМ вкупно  3 студенти по предметите: 
1.в. Технологија на брзи протототипови, модели и алати   2 студенти  
2.в. Претприемништво и мал бизнис        1 студенти 
  
Г/  Во Институтот за МКММВ, вкупно 4 студенти  по предметите:  
1.г.  Конструирање        2 студенти 
2.г.  Конструирање со помош на компјутер     2 студенти 
 
Д/  Во Институт за ХИА, вкупно 3 студенти по предметите: 
1.д. Механика на флуиди       2 студенти 
2.д. Основи на енергетика       1 студенти  
 
Ѓ/ Во Институтот за ТИ, вкупно 4 студенти и по предметот: 
1.ѓ. Основи на обновливите извори на енергија    1 студенти 
2.ѓ. Термички машини и уреди      1 студенти    
3.ѓ. Мотори и горива        1 студенти  
4.ѓ. Термодинамика         1 студенти 
 
Е/  Во Одделот за математика и информатика вкупно 5 студенти по предметите: 
1.е. Математика 2        1 студенти 
2.е. Математика 2 и Нумеричка математика     1 студенти  
3. е Математика 2 и Софтверско инженерство     1 студенти 
4.е. Дискретна математика       1 студенти  
5.е. Основи на програмирање       1 студенти 
     
 
 
 
 
 

2. Кандидатите за студенти - членови на работната група треба да ги исполнуваат следниве 
услови: 



           - да се студенти на прв циклус четиригодишни или тригодишни студии со завршена, односно 
ликвидирана студиска година во која се слуша наставниот предмет, односно предметите од областа за 
која се пријавува или да се студенти на втор или трет циклус студии, или да пријавиле изработка на 
докторска дисертација на Факултетот; 

- да има постигнат вкупен просечен успех од најмалку 8,00 од предметите положени во текот на 
студирањето, за кандидати студенти на прв циклус студии; 

- оценката по наставниот предмет да биде најмалку 8,00, за кандидати студенти на прв циклус 
студии;  

- студентот да има континуитет во запишувањето на студиските години, за кандидати студенти 
на прв циклус студии.  
 

3. Документи за пријавување: 
-  пријава на оглас (образец во прилог); 
- фотокопија од лична карта и од трансакциска сметка. 
 
   Документите се предаваат во архивата на Факултетот. 
 
4. РОК за поднесување пријава и документи: 9 - 15 февруари 2016 година.  
    
 
                               Декан 
  
 

                   Проф. д-р Атанас Кочов 
 


