УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ КАНДИДАТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

Охрид, Јуни 2014

Врз основа на чл.63 од Законот за високо образование, а во врска со член 41 став 4 од Законот за
туристичка дејност, Факултетот за туризам и угостителство –Охрид објавува:
К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ КАНДИДАТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА
1. Критериуми и услови за запишување
Кандидатите кои се пријавуваат на овој конкурс треба да ги исполнуваат следните услови:
1.
2.
3.
4.
5.

Да биде државјанин на Република Македонија
Да има живеалиште на територијата на Република Македонија
Да има најмалку средна стручна подготовка
Да има положен курс за прва помош
Кандидатот задолжително пријавува минимум еден странски јазик (светски или
европски) на кој на крајот од програмата за обука го полага практичниот испит.

ЗАБЕЛЕШКА: точките 1, 2 и 3 се од член 40 од Законот за туристичка дејност, а точките 4 и 5
се од член 19 од правилникот.

2. Документи за пријавување
При аплицирање за запишување, покрај формуларот за аплицирање кој може да го набават
во скриптарата на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, потребно е да ги поднесат
следните документи:
А. Кандидатите што немаат универзитетска диплома од областа на туризмот, треба да ја
поднесат следната документација:
1. Уверение за државјанство
2. Извод од матична книга на родени
3. Доказ за завршено најмалку четиригодишно средно образование (копија од диплома
заверена на нотар)
4. Уверение за положен курс за прва помош (се поднесува пред полагањето на
практичниот испит)
5. Уплата во износ од 15.000,00 денари на жиро сметка на факултетот со цел на дознака
„обука на туристички водичи – теоретски општ и посебен дел“
6. Такса во износ од 5.000,00 денари на посебна жиро сметка на факултетот за
полагање на практичниот испит по регион
ЗАБЕЛЕШКА: Точките од 1 до 5 се од член 19 на Правилникот за туристички водичи, а
точка 6 е од член 27 од Правилникот
Б. Кандидатите кои претходно дипломирале на факултет за туризам и угостителство на насоките
туризам, гастрономија и исхрана и диететика или хотелско – ресторанска се ослободени од
полагање на теоретскиот дел од обуката и истите се упатуваат на полагање на практичниот испит.
Овие кандидати треба да поднесат:
1. Уверение за државјанство

2. Извод од матична книга на родени
3. Доказ за завршено соодветно високо образование на факултет за туризам и
угостителство (копија од диплома заверена на нотар)
4. Уверение за положен курс за прва помош (се поднесува пред полагањето на
практичниот испит)
5. Административна такса во износ од 3.300,00 денари на жиро сметка на факултетот
6. Такса во износ од 5.000,00 денари на посебна жиро сметка на факултетот за
полагање на практичниот испит по регион
ЗАБЕЛЕШКА: Уплатите и условите за кандидатите со туризам се согласно член 24 од Правилникот

3. Рокови за пријавување:
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид определува два термини за пријавување во првиот
приемен циклус за академската 2014-2015 година и тоа:
-

11-20 август 2014 година
10-19 септември 2014 година

Резултатите од прегледот на документите и приемот ќе бидат објавени на:
-

25 август за првиот приемен рок и
15 септември за вториот приемен рок

4. Дополнителни информации за програмата
Сите информации во врска со запишувањето, обуката и полагањето на модулите за Програмата за
туристички водичи ќе ги добиете од Координаторот на оваа програма:
Име и презиме: М-р Михаел Ристески
Работна позиција: Асистент
Квалификација: М-р по туризам
Телефонски број:
Адреса на е-пошта: Michael Risteski <risteski_m@yahoo.com>;

Како и на веб страната на факултетот www.ftu.uklo.edu.mk од каде може да ја преземете
Програмата за туристички водичи и Елаборатот за туристички водичи.

