Врз основа на член 16 од Правилникот за организација на работењето и внатрешните
односи на Технички факултет – Битола, на предлог од Електротехничкиот отсек,
Наставно-научниот совет на седницата одржана на 11.06.2013 год. донесе
ОДЛУКА
за признавање на кредити
1. На студентите со завршен VI-1 степен на образование или двегодишни студии на
Технички факултет – Електротехнички отсек, кои ќе се запишуваат и продолжуваат студиите
на I циклус универзитетски студии по Електроенергетски системи (студиска програма
2012/2013), се запишуваат во V-ти семестар со обврска да полагаат предмети и тоа:
I година: - два изборни предмети од I семестар
-еден изборен предмет од II семестар
II година: -Математика 3
-Теорија на електрични кола
-еден изборен предмет од 3 семестар
-Електромагнетика
-Мерно – аквизициски системи
-Електрични инсталации и осветление (диференцијален дел)
-два изборни предмети од IV семестар
III година: -Дистрибутивни ЕЕ системи (диференцијален дел)
-Проектирање на ЕЕ водови
-Еден изборен предмет од V семестар
-Енергетска електроника
-еден изборен предмет од VI семестар
IV година: -Заштита на ЕЕС (диференцијален дел)
-Планирање и експлоатација на ЕЕС
-три изборни предмети од VII семестар
- Современи испитувања на ел. машини (диференцијален дел)
-три изборни предмети од VIII семестар
На студентите со завршен VI-1 степен или двегодишни студии на Технички факултет –
Електротехнички отсек, административно им се признават предметите кои ги положиле на VI1 степен или на двегодишните студии, а се со исти или слични содржини со предметите кои се
слушаат на I-от циклус студии.
Доколку студентите од ставот 1 на овој член биле запишани на тригодишните студии
или имаат завршено тригодишни студии, им се признаваат предмети од III и IV година на
првиот циклус студии кои ги положиле на тригодишните студии.
За студенти со завршен VI-1 степен или двегодишни студии на факултети од областа на
електротехниката, признавањето на предмети ќе се врши поединечно за секој предмет.
2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
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