Студирај компјутерски науки и
информатика во Љубљана
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да студирате на Факултетот за
компјутерски науки и информатика.

Разновидни програми на водечката
институција за студирање и
истражување компјутерски науки
и информатика во Словенија.
Страница. Страница 2

На Факултетот за компјутерски
науки и информатика (ФРИ)
го следиме брзиот развој на
компјутерските науки и ги
сообразуваме идните трендови,
затоа нашите студенти брзо се
вклопуваат како во стопанството,
така и во истражувачките
институции во светот. Дозволете
студирањето во Љубљана да
биде и ваша отскочна даска
во светот на современата
технологија!

проф. д-р Бојан Орел,
декан на ФРИ

Едноставно запишување преку
интернет-портал и голем број
слободни места за запишување.
Страница 3

Билатералниот договор со
Словенија ти овозможува бесплатни
неопходни здравствени услуги
со твоето постоечко здравствено
осигурување. Страница 5

Билатералниот договор им
овозможува бесплатно студирање
на државјаните од поранешната
заедничка држава и им отвора
врата за голем број можности во ЕУ.
Страница 3

Најголем дел од младите во
Словенија активно користи
англиски јазик. Страница 7

Распишување стипендии за
странски студенти секоја година.
Страница 4

На ФРИ студираа и автори на
светски познатата мобилна игра
Talking Tom. Страница 8

Ниски трошоци за престој, еден
студент во Љубљана просечно
троши само 500 евра месечно.
Страница 5

Во 2014 година факултетот се
пресели во современи простории
кои претставуваат најголема
инвестиција во историјата на
Универзитетот во Љубљана.
Страница 10

Словенија е четврта најмала
држава во Европа, но е
исклучително богата со
својата географска и културна
разновидност. Страница 12

1

РАЗНОВИДНОСТ НА
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ.
ПРВ СТЕПЕН3 3
ГОДИНИ

ВТОР СТЕПЕН 2
ГОДИНИ

ТРЕТ СТЕПЕН 3
ГОДИНИ

исокошколска стручна студиска програма:
Компјутерски науки и информатика (15 места)
Универзитетски студиски програми:
Компјутерски науки и информатика (15 места)
Компјутерски науки и математика (со Факултетот за математика и
физика) (4 места)
Административна информатика (со Факултетот за администрација
(1 место)
Мултимедија (со Факултетот за електротехника) (3 места)
Рок за запишување: март 2017 година

Магистерски студиски програми:
Компјутерски науки и информатика (10 места)
Компјутерски науки и математика (со Факултетот за математика и
физика) (2 места)
Компјутерски науки и информатика во педагогијата (со
Педагошкиот факултет) (3 места + 15 за вонредно студирање)
Когнитивна наука (со Педагошкиот факултет, Филозофскиот
факултет и Медицинскиот факултет) (27 места)
Мултимедија (со Факултетот за електротехника) (3 места)
Рок за запишување: 31 август 2017 година

Докторски студиски програми:
Компјутерски науки и информатика (20 места)
Био-науки (со Биотехничкиот факултет, Факултетот за електротехника
и Машинскиот факултет) (55 места)
Рок за запишување: 2 јуни 2017 година

Двојна студиска програма за
компјутерски науки и информатика
на втор степен во Љубљана и Градец.
Голем број изборни предмети, пред
сè во втора и трета година на прв
степен.

ОЛЕСНЕТ ПРОЦЕС
НА ЗАПИШУВАЊЕ.
УСЛОВИ ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ
ПРЕД
ЗАПИШУВАЊЕТО

СЕ ЗАПИШУВАШ
ЕДНОСТАВНО
И БРЗО

За запишување на ФРИ мораш да имаш успешно
завршено образование на претходниот степен.

Не заборавај на постапката за признавање на твоето досегашно
образование (со постапката почни барем два месеца пред
пријавувањето на саканата програма).

Се запишуваш преку веб-апликацијата eVŠ
portal.evs.gov.si/prijava
Прилози: Сертификат за завршено претходно
образование, свидетелства со оценки од последните две
години од средното училиште, потврда за признавање на
образованието, личен документ.
Повеќе информации: fraca.si/howtoapply

Студентите од Македонија не плаќаат
школарина, освен:
сите студенти на трет степен,
оние кои се запишуваат на студиски степен што веќе
го имаат постигнато во нивното образование,
сите вонредни студенти.
Студентот плаќа надомест за запишување од 29 евра,
школарините просечно изнесуваат од 2.100 до 3.200
евра годишно.
Точен ценовник на:

www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente

Колегијалноста на ФРИ е на исклучително ниво, таа е јадрото на учењето и студентскиот живот. Освен тоа ме привлече и тоа како
Словенија обезбедува разни погодности за студентите, како што се: широката понуда студентски бонови,
студентско работење, спортски активности, голем број
разни стручни настани и можности за напредување.
— Ангелина Темелковска, студентка на ФРИ,
Македонија

www.fri.uni-lj.si/en/education
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ТРОШОЦИ
ЗА ЖИВЕЕЊЕ.
ГОЛЕМ БРОЈ
МОЖНОСТИ ЗА
СТИПЕНДИРАЊЕ.

Словенија е поевтина од поголемиот
дел од западноевропските држави.
За книги, исхрана, изнајмување
стан и други трошоци во Љубљана
во просек ќе потрошиш 500 евра
месечно.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИЯ

Секој студент има право на користење
студентски бонови – тоа значи дека
во најголемиот дел од рестораните во
Љубљана добиваш посебен попуст за цел
оброк двапати дневно. Со попустот, за цел
оброк ќе платиш најмногу пет евра.

Јавниот фонд на Република Словенија за развој на кадри и стипендии
нуди голем број стипендии за странски студенти. Пример: Стипендии
за образование на државјани од државите на Западен Балкан во
Словенија.
Повеќе информации: www.sklad-kadri.si/en/scholarships

ОД СТИПЕНДИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ПРОФЕСИЈАТА

Од кадровска стипендија до платена задолжителна пракса и потоа
вработување во претпријатието. Следи ги јавните конкурси на
претпријатијата кои на студентите им нудат бројни кадровски
стипендии. ФРИ често соработува со: Microsoft, Xitaso, Celtro,
Zemanta...

Сместување можеш да побараш во приватни
куќи или во посебни студентски домови:
www.studentskidom-lj.si/eng/povprasevanje
Најчесто се изнајмуваат соби за заедничко
живеење со други студенти. Месечната кирија
за една соба во просек изнесува 150 до 250
евра.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ОТ 800 ДО 1000 ЕВРО

Годишниот конкурс за студентите на докторски студии – асистенти
вклучува ослободување од трошоците за школарина и месечен хонорар
од 800 до 1.000 евра.
Информации за стипендиите и актуелните конкурси:
studinfo@fri.uni-lj.si

Месечен билет за градски автобуски
превоз во Љубљана изнесува 20 евра.
Претплатата за системот за изнајмување
јавни велосипеди чини 3 евра годишно.

СТИПЕНДИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Претпријатието Comtrade нуди стипендии за девојки кои се запишуваат
на втор степен студи по компјутерски науки и информатика и се
државјанки на Србија, Босна и Херцеговина или Македонија. Тоа ги
покрива трошоците за двегодишно студирање во висина од 420 евра
месечно.
Повеќе информации: www.fraca.si/scholarship

500 €

месечно
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За престој во Словенија ти треба задолжително здравствено осигурување.
Билатералниот договор ти овозможува
да го задржиш твоето осигурување. Во
Словенија имаш покриени трошоци за итни
случаи.
Општо за студирањето во
Словенија:
studyinslovenia.si
Сместување: rooms@sou-lj.si
Осигурување: www.zzzs.si
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СЛОВЕНЕЧКИОТ
ЈАЗИК И ДРУГИТЕ
ЈАЗИЦИ.

ПРИСТАПНОСТ.
Москва

3h
Берлин

1,5 h

Програмите на сите додипломски студиски програми
од прв степен на ФРИ се изведуваат на словенечки
јазик, а некои изборни програми можат да се следат
на англиски јазик. На студиите од втор степен, со
изборот на предметите, можеш целото студирање
да го следиш на англиски јазик. Целиот студиски
процес на трет степен се изведува на англиски јазик.

„Нам ни е полесно бидејќи
словенечкиот јазик ни е релативно
близок, но сепак пред доаѓањето одев на
курс по словенечки јазик. На почетокот не
разбирав добро, но потоа со пракса брзо го
научив јазикот. Препорачувам студентите да
не се држат до англискиот, туку да пробаат
со словенечкиот кој е убав јазик
— Ангелина Темелковска, студентка на
ФРИ, Македонија

Немој да се плашиш од словенечкиот јазик бидејќи
најголемиот дел од младите во Словенија активно
користи најмалку уште еден странски јазик, најчесто
англиски.

Лондон

1,5 h
Виена

Париз

1,5 h
5h

1,5 h
Трст

Белград

1,5 h
Сараево

1,5 h
5h

5h

Hello! Živijo!

Здраво!

Скопје

Рим

1,5 h

1,5 h

Сакам да им порачам на студентите,
ако имаат можност тогаш секако да одат да
студираат во друга држава. Тоа е непроценливо
искуство. Секако на прво место ја препорачувам
Словенија поради сопственото искуство. Втора
причина зошто ја препорачувам Словенија е
големиот број конкурси и можности за стипендии,
како и тоа што студентот не треба да плаќа
школарина, што е вообичаено за другите држави
во Европа.
— Марија Ѓорѓевиќ, студентка на ФРИ, Србија

Центарот за словенечки јазик во
Љубљана нуди низа курсеви на
словенечки јазик. Обрати внимание на:
Словенечки за студенти, Интензивен
курс, Подготовка за испит на основно
ниво.
Целосна програма на курсевите:
centerslo.si/en/courses-for-adults
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НАПРАВИ СИ
КАРИЕРА ПО
СВОЈА МЕРКА.
При студирањето можеш да вршиш студентска работа. Таков систем
за вработување на студентите не постои во странство. Доволно е да
обезбедиш даночен број, да се зачлениш во студентски сервис и таму
да побараш слободни работни места.
Повеќе на: www.studentski-servis.com/studenti/foreigners
На ФРИ соработуваме со голем број претпријатија за пренесување на
знаењето во пракса во технолошките мрежи, платформи, центри на
извонредност, центри на компетенција итн.
Студентите имаат можност за извршување стручна пракса како дел од
студиските обврски.
Можноста за вработување по завршувањето на студиите на ФРИ е
исклучително голема. Со технолошкиот развој се предвидува уште
поголема потреба од такви кадри.

УНИВЕРЗИТЕТ
ВО ЉУБЉАНА.
Постдипломските студии ги
студирав додека работев, тоа беше
идеална комбинација бидејќи можев
ефикасно да ги спојам искуствата од
реалното опкружување во стопанството
со теоријата, што беше надградба на
теоријата од додипломските студии.
— Иза Логин, коавторка на светски
познатата мобилна игра Talking Tom.
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Најголема високошколска и истражувачка
институција во Словенија со околу 45 илјади
студенти годишно.
Еден од најквалитетните универзитети, бидејќи
спаѓа во 3% најдобри универзитети на светот.
Број на редовно запишаните студенти од странство:
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1973.
почеток на студиите
за компјутерски
науки во Љубљана

1996.
основање самостоен
Факултет за
компјутерски науки и
информатика

2014.
нови современи
простории на
Факултетот во Брдо
кај Љубљана

Факултет за
компјутерски
науки и
информатика.
Водечка образовна и
истражувачка институција во
областа на компјутерските
науки и информатика во
Словенија. Редовните гости
и експерти од странство
обезбедуваат на ФРИ да се
измеша домашното знаење со
странските искуства.
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Место за повеќе од 1.300 студенти.
Богато снабдена библиотека.
Книжарница и ресторан.
Проодните, отворени и светли
простории им даваат на студентите
поголеми можности за меѓусебна
интеракција и разменување идеи.
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СЛОВЕНИЈА Е...

ДОБРЕ ДОЈДОВТЕ
ВО ЗЕЛЕНАТА
ПРЕСТОЛНИНА
НА ЕВРОПА.

Основни податоци:
Два милиони жители
Официјален јазик: словенечки
Независна држава од 1991 година
Членка на ЕУ од 2004 година
Валута: Евро

Љубљана според етимолошкото
толкување значи љубена.
...кулинарска држава.
Лозарските региони и локално
приготвената храна ги
задоволуваат и најпребирливите
гурмани. Пробај го типичниот
десерт „Потица“.

...безбедна држава.
Во градот можеш да не се грижиш
и во доцните часови.

...мала, но географски и културно
богата.
За еден час можеш од Љубљана
да се одвезеш до морето или до
Јулиските Алпи и да ја запознаеш
разновидноста на словенечкото
население во 12 региони.

...богата со природни води.
Секаде во Словенија водата е
пивка и лековита со голем број
термални и минерални извори.

...зелена држава.
Повеќе од 60 проценти од
Словенија е покриена со шуми и
природни резервати.

Љубљана е модерен европски град. Нуди сè што
нудат големите престолнини и е дом за голем број
театри, музеи и галерии.

...држава за активните.
Словенија нуди повеќе од 7.000 km
планински патеки, велосипедски
патеки и безбројни можности за
спортски активности.

Името универзитетски град е оправдано бидејќи
просечната старост изнесува 30 години, а од 300
илјади жители околу 50 илјади се студенти.
Во Љубљана можеш од дома до факултетот да
одиш пешки или на велосипед, патем можеш да
свртиш во блискиот парк или да застанеш во
центарот на кафе со пријателите.
Таа ја одржува малата големина и градот по
мерка на човекот и како европска престолнина е
многу попријатна од другите европски градови.

Словенија е многу безбедна
и стабилна држава со цврст социјален
систем и силна заштита на човековите
права. Според еднаквоста на приходите и
индексот на човековиот развој е постојано
меѓу најдобрите држави во светот. Таа е
членка на Европската Унија и дел од шенгенската зона што овозможува брзо патување и
соработка во европските држави.
Вељко Пејовиќ, вработен во ФРИ, Србија

Љубљана е политичко и културно срце на
словенечкиот народ. Таа е трговски, деловен,
конгресен, саемски, сообраќаен, научен и
образовен центар на државата.

J. Skok

I. Medja

M. Kostanjsek, G. Zorn

Lenarčič
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D. Wedam
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