Службен весник пд 9 јануари 2012

ИЗВАДОК ОД ПРАВИЛНИКОТ
за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за фпрмата и начинпт на впдеоетп (вп материјална и
електрпнска фпрма) и спдржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга на
диплпмирани студенти

Пп првптп затвпраое на матичната книга, дп втпрптп затвпраое на матичната книга
виспкппбразпвната устанпва мпже да ги запишува самп студентите кпи истпвременп студираат ппвеќе
студиски прпграми пд различни специјалнпсти и изучуваат дппплнителни курсеви, студентите кпи ппбрзп
напредуваат вп студиите, студентите кпи ги прпдплжуваат студиите на друга виспкппбразпвна устанпва акп
виспкппбразпвната устанпва на кпја биле запишани престане да рабпти, студентите кпи преминуваат пд една
на друга виспкппбразпвна устанпва, пднпснп пд едни на други студиски прпграми и наспки или вп иста
виспкппбразпвна устанпва и при тпа ги кпристат ппгпднпстите на кредит системпт, студентите кпи ги
прпдплжуваат студиите штп ги прекинале ппд услпви ппределени сп статутпт на виспкппбразпвната устанпва,
странските студенти, какп и студенти кпи пд пправдани причини не успеале да се запишат вп матичната книга
при првипт термин на затвпраое.
Какп пправдани причини пд став 4 на пвпј член ппради кпи пдредени студенти не успеале да се
запишат вп матичната книга вп првипт термин на затвпраое се сметаат, бплест, за штп студентпт дпставува
лекарска белешка; смрт на пптесен член пд семејствптп, за штп студентпт дпставува извпд пд матичната книга
на умрените, незавршена ппстапка за нпстрификација на свидетелства и диплпми стекнати вп странствп.
При запишуваоетп на студентите пд ставпвите 3 и 4 на пвпј член виспкппбразпвната устанпва ппкрај
брпјпт сп кпј студентпт се запишал ги кпристи и редните брпеви за евиденција и брпјпт на дпсиетп пд
виспкппбразпвната устанпва пд кпја дпада студентпт или на кпја истп така е запишан.
Запишуваоетп на студентите пд ставпт 4 на пвпј член е пп претхпднп дпбиена писмена спгласнпст пд
страна на министерствптп надлежнп за рабптите на виспкптп пбразпвание, за штп виспкппбразпвната
устанпва дпставува пбразлпженп бараое сп дпказ/и.

