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Бр. ______________
_5.8. 2013_
Скопје

Предмет:

Материјали за Билтенот за објавување на веб-страницата на УКиМ

Согласно член 132, став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ” бр. 35/2008,
103/2008, 26/2009, 83/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012), на веб-страницата на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од бројот 1059 од 15 август 2013 година, ќе се објавуваат рефератите за
избор во наставно-научни, научни и соработнички звања, рецензиите за подобност на темата и
оспособеноста на кандидатот за вршење научна работа, прегледите на одобрените докторски дисертации,
прифатените магистерски и специјалистички теми, рецензиите на учебници и учебни помагала, како и
рефератите за доделување на звањето почесен професор и титулата почесен доктор на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј”. По објавување на материјалите на веб-страницата, факултетите и институтите за
своите потреби, истите треба да ги отпечатат во материјална форма за да можат да ги достават на
членовите на наставно-научниот, односно научниот совет. Поради тоа, потребно е сите материјали што се
предвидени за објавување во Билтенот на Универзитетот, благовремено да ги доставувате во
електронска форма.
Поради усогласеност и униформност на текстовите потребно е материјалите за објавување да се
доставуваат како Microsoft Word 2003 документи во кои исклучиво ќе се користи системскиот фонт
Georgia. Овој фонт содржи богато множество на кирилични (македонски, српски, руски), латинични (со
различни видови на надредени знаци), грчки и други знаци. Варијанта на овој фонт со корегирани знаци
во италик формата за македонските букви „д‟, „п‟, „т‟, „г‟ може да се добие во компјутерскиот центар на
УКиМ на барање на факултетот. Исто така, таму може да се добие софтверско решение со кое може да се
испрограмира тастатурата на персонален сметач кога работи под Windows XP оперативниот систем при
притискање на копчето „`‟ во македонска поддршка да се добие знакот „ѐ‟, а при притискање на копчето „~‟
во македонска поддршка да се добие знакот „ѝ‟.
Поради запазување на роковите за објавување на материјалите во Билтенот, но и на вебстраницата, ве молиме, рефератите откако ќе бидат лекторирани, да ja доставите оригиналната верзија
(лекторирана со потписите), а електронската верзија да ја доставите на
e-mail адресата:
t.basevski@ukim.edu.mk (so mali bukvi).
Неблаговремено доставените материјали и оние кои нема да бидат напишани согласно упатството
нема да бидат објавени во тој број, туку ќе бидат поместени за објавување во наредниот број од Билтенот,
односно откако ќе ја добиеме бараната верзија.
Ви благодариме за соработката.
Со почит,
Проректор
Проф. д-р Коле Василевски
Изготвил:Т.Б.
Одобрил:К.М.
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