ПРВА ГОДИНА
предмет

1. сем.
ECTS кредити

Архитектонско студио I
Архитектонско студио II
Архитектонско проектирање I
Архитектонски конструкции I
Принципи на статика
Јакост на материјали
Ликовно изразување
Геоинформациски системи
Вовед во компјутерско потпомогнато
Проектирање (CAD/CAAD)
Нацртна геометрија
Математика
Моделарство

8

4
3
1

2
4
3
1

Вкупно

30

30

ВТОРА ГОДИНА
предмет

3. сем.
ECTS кредити

4. сем.

Архитектонско студио III
Архитектонско студио IV
Архитектонско проектирање II
Архитектонски конструкции II
Теорија на конструкции
Дрвени конструкции
Урбанистичко планирање I
Историја на архитектурата и
уметноста I
Историја на архитектурата и
уметноста II
Пластично обликување
Компјутерски помогнато
проектирање (CAD/CAAD)
3D моделирање
Фотографија
Видео и мултимедијално
претставување
Практика

8

Вкупно

30

30

ТРЕТА ГОДИНА
предмет

5. сем.
ECTS кредити

6. сем.

Архитектонско студио V
Архитектонско студио VI
Архитектонско проектирање III
Архитектонско проектирање IV
Архитектонски конструкции III
Архитектонска физика
Инсталации во архитектурата
Урбанистичко планирање II
Историја на архитектурата и
уметноста III
Историја на архитектурата и
уметноста IV
Менаџмент и организација на
инвестициската изградба
Челични конструкции
Бетонски и армиранобетонски
конструкции
Странски јазик
Естетика
Практика

8

Вкупно

30

4
4
3
1
2

3
4
3
4

2. сем.

8
4
4
3
1

8
3
4
3
4

2

2

2
2

3
3
1
1
2

2
2
3
3
3
4

+2

ЧЕТВРТА ГОДИНА
предмет

7. сем.
ECTS кредити

Студио VII
Студио VIII
Архитектонска композиција
Архитектонско проектирање V
Архитектонско проектирање VI
Архитектонско проектирање VII
Урбанистичко обликување I
Внатрешна архитектура I
Архитектурата и уметноста во
Македонија
Теорија на архитектурата
Документирање и истражување
на градителското наследство
Конзервација и реставрација на
градителското наследство
Економија и управување со
инвестициски проекти
Изборен предмет
Изборен предмет

9

Вкупно

30

30

ПЕТТА ГОДИНА
предмет

9. сем.
ECTS кредити

10. сем.

Интегративно студио
Архитектонска работилница
Урбанистичко обликување II
Внатрешна архитектура II
Ревитализација на градителското
наследство
Урбанистичка и градежна
легислатива
Изборен предмет
Изборен предмет
Изборен предмет
Изборен предмет
Теза – проект
Теза – теоретски дел

12
2
4
4

Вкупно

30

9
2
2
1
1
4
4
2
2

2

3
2
1
1

4
2
1
1
1
1
20
8

8
2
2
3

4

2
3

2
1
1
2
30

1
2
2
4
4

2

2

3
2

8. сем.

+2

023116328 - локал 102,107
dekanat@arh.ukim.edu.mk
www.arh.ukim.edu.mk
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Откриј
нова димензија,
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Скопје,
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„Св. Кирил и Методиј“

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

компетентност на кандидатите, а во исто време го чинат

образование или завршен испит по завршено соодветно

Демо-тестирањето ќе се одржи во текот на месец јули 2014

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

студирањето на Архитектонскиот факултет атрактивно и

стручно средно образование со четиригодишно траење, како и

год. по одржувањето на матурските испити. Подготвителната

Архитектонскиот факултет е еден од 24 факултети во состав на

динамично. Богатата меѓународна комуникација на Факултетот

кандидати со завршено четиригодишно средно образование

настава исто така ќе се одржи во првата половина на месец

Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје, најголемиот од

овозможува студентите да бидат изложени на релевантна размена

во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008

јули.

државните Универзитети во Р.Македонија. До 2004 година

на искуства преку гостувањето на бројни предавачи и заеднички

година) кои не полагале државна матура.

Архитектонскиот факултет беше единствената високообразовна

активности со други факултети.

институција во Република Македонија којашто подготвуваше кадри

Заинтересираните кандидати треба да се пријават за демоСелекцијата на кандидатите на Архитектонскиот факултет се

тестирањето и/или подготвителната настава во текот на јуни

од областа на архитектурата и урбанизмот и нивните

Од 1992 година, Архитектонскиот факултет непрекинато ја

врши врз основа на успехот од средното образование и со

2014 год. Подетални информации можат да се добијат во

комплементарни дејности на ниво на додипломски, постдипломски

организира Меѓународната летна школа за архитектура во

проверка на знаењата и умеењата на кандидатите.

студентската служба на Факултетот и на веб страницата

и докторски студии,

манастирот Св. Јоаким Осоговски на која учество зеле околу 500

Кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа:

домашни и околу 250 студенти, професори и асистенти од различни

успехот од средното образование учествува со 60%, а успехот

Во текот на своето 65 годишно постоење факултетот помина низ

земји од Европа и светот придонесувајќи таа да прерасне во

постигнат со проверка на знаењата и умеењата на

неколку значајни развојни фази. Првите студии по архитектура беа

„лабораторија” преку која се испитуваат различни образовни

кандидатите учествува со 40%.

организирани во 1949 година во рамките на новооснованиот

пристапи и преку која студентите се среќаваат со различни

Технички факултет со два оддела: архитектонски и градежен.

педагошки концепти во изучувањето на архитектурата.

Подоцна, во 1955 година, во рамките на Техничкиот факултет,

www.arh.ukim.edu.mk

Покрај екстерниот предмет мајчин јазик, за кандидатите од
гимназија и средно стручно образование вториот екстерен

формиран е Архитектонско-градежниот факултет со два оддели –

По завршувањето на интегрираните петгодишни студии по

предмет е по избор од листата на екстерни предмети кои се

архитектонски и градежeн. Во 1976 година архитектонскиот оддел

архитектура студентите се стекнуваат со звањето Магистер

полагаат во состав на матурата, а за кандидатите од средно

прерасна во самостоен Архитектонски факултет со единствена

инженер архитект (Master of Architecture). Завршувањето на овој

уметничко образование естетика или филозофија.

студиска програма по архитектура во траење од девет, односно

вид студии овозможува пристап до професијата архитект, односно

десет семестри.

право да се биде носител на изработка на проектна и планска

Кај интерните предмети за кандидатите со гимназиско

документација.

образование се земаат предвид два предмета од листата на

Во својата шестдецениска работа Архитектонскиот факултет

општообразовни предмети по избор на кандидатите, за

изгради подеднакво високи стандарди за едукација, респектабилни

Дел од професионалните задачи за кои се оспособени се:

кандидатите со средно стручно образование, еден предмет од

традиции и референца на врвна високообразовна институција. До

проектирање – раководење со изготвување на проектна

листата на општообразовни предмети по избор на

март 2014 година на Архитектонскиот факултет дипломирале 4515

документација, планирање – раководење со изготвување на

кандидадите и еден стручен предмет според образовниот

студенти кои се стекнале со звањето диломиран инженер архитект,

планска документација, раководење со изведба на објекти,

профил на кандидатот, а за кандидатите со средно уметничко

магистер инженер архитект ЕКТС 77, a постдипломски студии

подготвување на предмер и тендерска документација, раководење

образование, два стручни предмета според образовниот

завршиле 42 студенти кои се стекнале со научно звање магистер по

со изведба на ентериер, изготвување на проектна документација и

профил на кандидатот.

технички науки од областа на архитектурата и урбанизмот. Низ

раководење со изведба на конзерваторско-реставраторски работи,

менторски систем на студии на Факултетот докторирале 33

изготвување на ревизии на проектна и планска документација,

Подетални информации ќе бидат објавени во Конкурсот за

кандидати кои се стекнале со научно звање доктор по технички

изготвување на експертизи, итн. Компетенциите овозможуваат и

запишување студенти на студиските програми на

науки од областа на архитектурата.

широк дијапазон на специфични работни ангажмани поврзани со

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2014/15

знаењата кои се стекнуваат во текот на студиите, а се однесуваат на

година.

Во 2004 година отпочнa процес за усогласување на студиската

работата во службите на државната управа и локалната самоуправа

програмата согласно Болоњската декларација и Европскиот кредит

поврзани со подрачјата на планирање и изградба, во осигурителни

ТЕСТИРАЊЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА И УМЕЕЊАТА

трансфер систем (ЕКТС) и нејзино трансформирање во студиска

компании, банки, производство на градежни материјали и сл.

Тестот за проверка на знаењата и умеењата се состои од:

програма на единствени десетсеместрални студии по архитектура

Денес, со гордост можеме да констатираме дека, низ својот

од прв и втор циклус. Според оваа студиска програма

досегашен развој и делување, Архитектонскиот факултетот во

ТЕСТИРАЊЕ НА СПОСОБНОСТА ЗА ВИЗУЕЛНА ПЕРЦЕПЦИЈА

Архитектонскиот факултет започна да работи од учебната

Скопје израснал во високообразовна институција со реноме од

И ПРИКАЖУВАЊЕ НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ПРОСТОР

2007/2008 година.

национално значење.

Откриј
нова димензија,
студирај на
Архитектонскиот
факултет
Скопје,
Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“

-тестирање на способноста за аналитичко читање на
На студентите по архитектура им се овозможува најквалитетно

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

архитектонскиот и геометрискиот простор

изучување на теориските и практичните знаења од областите на

Во учебната 2014/2015 година на Архитектонскиот факултет

- тестирање на способноста за перцепција, рецепција и

архитектонското проектирање, теоријата на архитектурата,

согласно распишаниот конкурс за упис на студенти во прв семестар,

дистинкција на рамнински фигури и геометриски тела,

историјата на архитектурата и уметностите, урбанизмот и

ќе се запишат 120 студенти на редовните студии, од кои 80 во

- тестирање на способноста за графичко претставување на

урбанистичкото планирање и проектирање, архитектонските

државна квота и 40 во квотата со кофинансирање на студиите.

простор и на геометриски тела;

конструкции, современите технологии на градење и методите за

Студентите во државната квота плаќаат надомест од 200 евра

управувањето со процесите на проектирање и градење и со тоа, со

годишно, додека студентите во квотата со кофинансирање на

ДЕМО-ТЕСТИРАЊЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ УВИД ВО ПРОЦЕСОТ

можност тие да се стекнат со високи стручни и професионални

студиите плаќаат 400 евра годишно во денарска противвредност.

НА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА И УМЕЕЊАТА И

компетенции. Студиите се организирани на начин кој овозможува

Овие износи се плаќаат во две рати во текот на годината.

ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА

стекнувањето на теоретските и практичните знаења да се одвива

Архитектонскиот факултет ќе организира демо-тестирање за

низ најразлични форми на настава кои покрај традиционалните

Право на запишување на студиите имаат кандидати кои положиле

стекнување увид во процесот на проверка на знаењата и

форми опфаќаат работилници, теренска настава, стручни патувања

државна или меѓународна матура. Право на запишување имаат и

умеењата и подготвителна настава.

и практика, кои придонесуваат за зголемен степен на

кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско

65 години архитектонски факултет

