
(* информациите во оваа брошура се од информативен карактер, 
сите подетални информации во врска со уписите се содржани 
во Конкурсот за запишување студенти на студиските програми 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2021/2022)



Од 1992 година, Архитектонскиот факултет непрекинато ја организира Меѓународната 
летна школа за архитектура, на која учество зеле околу 600 домашни и околу 250 
студенти, професори и асистенти од различни земји од Европа и светот придонесувајќи 
таа да прерасне во „лабораторија” преку која се испитуваат различни образовни 
пристапи и преку која студентите се среќаваат со различни педагошки концепти 
во изучувањето на архитектурата. 

Во своето 70 годишно постоење Архитектонскиот факултет во Скопје изгради 
подеднакво високи стандарди за едукација, респектабилни традиции и референца 
на врвна високообразовна институција по архитектура. На студентите по архитектура 
им овозможува најквалитетно изучување на теориските и практичните знаења 
од областите на архитектонското проектирање, историјата и теоријата на архитектурата 
и уметностите, урбанизмот и урбанистичкото планирање и проектирање, архитектон- 
ските конструкции, современите технологии на градење и методите за управувањето 
со процесите на проектирање и градење, овозможувајќи им на студентите да се стекнат 
со високи стручни и професионални компетенции согласно највисоките европски 
стандарди. 

Денес, со гордост можеме да констатираме дека, низ својот досегашен развој 
и делување, Архитектонскиот факултетот при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје израснал во високообразовна институција со реноме од национално 
и меѓународно значење.

Архитектонскиот факултет е еден од 24 факултети во состав на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје, најголемиот и најстариот државен 
Универзитет во Република Северна Македонија. Архитектонскиот факултет 
во Скопје е високообразовна институција која подготвува кадри од областа 
на архитектурата и урбанизмот и нивните комплементарни дејности на ниво 
на додипломски и постдипломски студии.

Во текот на своето 70 годишно постоење факултетот поминал низ неколку 
значајни развојни фази. Првите студии по архитектура биле организирани 
во 1949 година во рамките на новооснованиот Технички факултет со два 
оддела: архитектонски и градежен. Подоцна, во 1955 година, во рамките 
на Техничкиот факултет, се формирал Архитектонско-градежниот факултет 
со два оддели – архитектонски и градежeн. Во 1976 година архитектонскиот 
оддел прераснал во самостоен Архитектонски факултет со единствена студиска 
програма по архитектура во траење од девет, односно десет семестри.

Од 2007 година Архитектонскиот факултет работи според студиската програма 
на интегрираните петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) 
по архитектура, согласно Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС). 
По завршувањето на студиите по архитектура студентите се стекнуваат со 
звањето Магистер инженер архитект (Master of Architecture), а завршувањето 
на овој вид студии овозможува пристап до професијата архитект, односно 
право да се биде носител на изработка на проектна и планска документација.

Студиите се организирани на начин кој овозможува стекнувањето 
на теоретските и практичните знаења да се одвива низ најразлични форми на 
настава кои покрај традиционалните форми опфаќаат работилници, теренска 
настава, стручни патувања и практика, кои придонесуваат за зголемен степен 
на компетентност на кандидатите, а во исто време го чинат студирањето на 
Архитектонскиот факултет атрактивно и динамично. 

Богатата меѓународна комуникација на Факултетот овозможува студентите 
да бидат изложени на релевантна размена на искуства преку гостувањето 
на бројни предавачи и заеднички активности со други факултети.

СТУДИРАЈТЕ НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ



КОНКУРИРАЈТЕ НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ * 

Согласно Конкурсот за запишување студенти на студиските програми 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2021/2022, 
на Архитектонскиот факултет во Скопје е предвидено да се запишат 
90 студенти, од кои 45 во државна квота и 45 во квотата со кофинансирање.

Право на запишување на прв циклус академски студии, на академски студии 
од областа на уметностите и на прв циклус стручни студии имаат кандидати 
кои положиле државна или меѓународна матура. Во академската 2021/2022 
година на прв циклус академски и стручни студии, како и на академски студии 
од областа на уметностите, право на запишување имаат и кандидати кои се 
стекнале со диплома за завршено средно образование во траење од четири 
години во учебната 2019/2020 година, согласно Уредбата со законска сила 
за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба. 
Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено 
четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред 
воведувањето на државната матура (пред учебната 2007/2008 година). 

На Архитектонскиот факултет, селекцијата на кандидатите ќе се врши според 
успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на 
кандидатите. Кандидатите се рангираат со собирање на бодовите добиени 
по двата основа. На Архитектонскиот факултет кандидатите може да освојат 
најмногу 100 поени; успехот од средното образование учествува со 60%, 
а успехот постигнат на тестот за проверка на знаењата и умеењата со 40%. 

TEСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА И УМЕЕЊАТА 

Тестот за утврдување на склоност за студирање архитектура при запишување 
во прва година на Архитектонски факултет-Скопје во учебната 2020/2021 година 
и тестирање на способност за визуелна перцепција на графички претставен простор 
се состои од: 
- Тестирање на способноста за аналитичко читање на графички претставен 
геометриски простор;
- Тестирање на способноста за перцепција, рецепција и дистинкција на графички 
претставени рамнински слики и геометриски тела.

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 електронската адреса што факултетот ќе ја објави 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 скенирани следниве документи 
(во Attach File): 

1. пријава за запишување (образец А1) 
2. електронска пријава (од iKnow-системот) 
3. оригинални свидетелства од сите класови 
4. документ за положена државна матура 
    (оригинално свидетелство за завршено средно образование) 
5. извод од матичната книга на родените 
6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение) 
7. потврди за уплата:
 - Административната такса во износ од 50,00 денари 
         (Образец ПП 50; Назив на примачот: Трезорска сметка Скопје; 
         Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка: 100-0000000-630-95; 
                             Уплатна сметка: 840-ХХХ03161; Конто 722313 00)
 - Потврда за уплатa на 500 денари на жиро-сметката на факултетот, 
                        за проверка на знаењата и умеењата.

ПРВ УПИСЕН РОК

26.08/27.08.2021  - пријавување на кандидатите;
30.08.2021  - проверка на знаењата и умеењата;
до 07.09.2021   - објавување на прелиминарна ранг-листа со резултати од 
   проверката на знаењата и умеењата и успехот од средното образ.;
09.09.2021  - објавување решение за прием на кандидатите;
10.09./11.09.2021  - запишување на кандидатите.

По реализацијата на првиот уписен рок, доколку сè уште има непополнети места, 
Архитектонскиот факултет ќе објави број на слободни места за запишување во 
вториот уписен рок.

КОНТАКТ:

Aрхитектонски факултет - Скопје
бул. „Партизански одреди“ 24

1000 Скопје

телефон: 
02 3116 328 - локал 102
02 3116 328 - локал 107

електронска пошта:
dekanat@arh.ukim.edu.mk

WWW.ARH.UKIM.EDU.MK



Архитектонско студио 2 
Архитектонско проектирање 1 
Архитектонски конструкции 1 
Јакост на материјали 
Ликовно изразување 
Нацртна геометрија 
Компј. помог. проектирање 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 

II семестар

Архитектонско студио 1
Архитектонско проектирање 1 
Архитектонски конструкции 1 
Принципи на статика 
Ликовно изразување
Нацртна геометрија 
Математика 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*)

I семестар

III семестар

1
Архитектонско студио 3 
Архитектонско проектирање 2 
Архитектонски конструкции 2 
Армиранобетонски конструкции 
Урбанистичко планирање 1 
Историја на арх. и уметноста 1 
Пластично обликување 
3Д моделирање 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 

Архитектонско студио 4 
Архитектонско проектирање 2 
Архитектонски конструкции 2 
Дрвени конструкции 
Урбанистичко планирање 1 
Историја на арх. и уметноста 2 
Пластично обликување 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 

IV семестар

2

Архитектонско студио 6 
Архитектонско проектирање 3 
Архитектонско проектирање 4 
Архитектонски конструкции 3 
Инсталации во архитектурата 
Менаџмент и опрганизација 
Урбанистичко планирање 2 
Историја на арх. и уметноста 4 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет (*) 
Изборен предмет(*) 

VI семестар

Архитектонско студио 5 
Архитектонско проектирање 3 
Архитектонско проектирање 4 
Архитектонски конструкции 3 
Челични конструкции 
Архитектонска физика 
Менаџмент и организација 
Урбанистичко планирање 2 
Историја на арх. и уметноста 3 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 

V семестар3

Архитектонско студио 8 
Архитектонско проектирање 5
Архитектонско проектирање 6
Архитектонско проектирање 7 
Внатрешна архитектура 1 
Теорија на архитектура 
Урбанистичко обликување 1 
Заштита на град. наследство 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 

VIII семестар

Архитектонско студио 7 
Архитектонско проектирање 5 
Архитектонско проектирање 6 
Архитектонско проектирање 7 
Внатрешна архитектура 1 
Архитектонска композиција 
Урбанистичко обликување 1 
Арх. и уметност на Македонија
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 

VII семестар4
Интегративно студио 
Урбанистичко обликување 2 
Внатрешна архитектура 2 
Урбанистичка и град. легислатива 
Економија и управување со инв. 
проекти 
Енергетски ефикасни објекти 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 

IX семестар

Магистерска теза - Проект(***) 
Магистерска теза - Теорија(***) 
Изборен предмет(*) 
Изборен предмет(*) 

X семестар

5

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ИНТЕГРИРАНИТЕ
ПЕТГОДИШНИ СТУДИИ ПО АРХИТЕКТУРА ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС

С
ТУ

ДИ
С

КА
 Г

О
ДИ

Н
А

Се избира изборен предмет од слободната листа на изборни предмети на УКИМ
и од листата на изборни предмети за прв или втор циклус.
Во деветтиот семестар во Модулот се избираат четири предмети од листата на изборни 
предмети кои се нудат во Модулот во вкупна вредност од 12 кредити. 
Се избира тема од листата на темите за магистерска работа на Архитектонски факултет.
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