
Во согласност со член 110 од Законот за високото образование, Статутот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Правилникот за условите, критериумите 
и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Ректорската управа со 
арх.бр. 02 – 384/2 донесена на 226.седница, одржана нa 15.3.2018 година, Одлуката од 
Владата на Република Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на 
студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-4494/1 од 2 Мај 2018 
година (Сл. весник бр.84/2018), Одлуката за дополнување на Одлуката за давање 
согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните 
високообразовни установи бр. 44-5167/1 од 15 Мај 2018 година (Сл. весник бр.93/2018) и 
Одлуката за изменување на одлуката за давање согласност на конкурсите  за запишување 
на студии од трет циклус  на јавните високообразовни установи бр.44-7306/1 од 24 јули 
2018 година (Сл. Весник бр.142/2018), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
објавува 
 

Дополнување на 
К О Н К У Р С О Т 

за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските 
програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 

2018/2019 година 
Во глава I.: - Студиски програми, број на студенти и износ на трошоците за 
студирање, се дополнува со: 

Судиска програма 
(организатор/и) 

Број на 
студенти 

Износ на 
трошоците за 

студирање  
(во евра) 

Научно подрачје на природно математички науки 
Информатика – Факултет за информатички науки и 
компјутерско инженерство 

32 4.750¹ 

Научно подрачје на техничко – технолошките науки 
 
Земјотресно инженерство - Институт за земјотресно 
инженерство и инженерска сеизмологија 

15 4.500 

Машинство – Машински факултет 
 

                  62
  

4.550² 

Индустриско инженерство и менаџмент – Машински 
факултет  
 

6 4.550² 

Компјутерски науки и инженерство – Факултет за 
информатички науки и кмпјутерско инженерство 

33 4.750¹ 

Научно подрачје на општествени науки 
Социологија – Филозофски факултет 24 5.000 

Научно подрачје на хуманистички науки 
 

Сценскоизведувачки уметности и Аудиовизуелни 
уметности - Факултет за драмски уметности 
 

4 4.300¹ 

Културолошки студии - ЈНУ Институт за македонска 
литература 

20 4.500 

  - Во износот на трошоците за студирање сe вклучени трошоците за: организирање на наставата,    
работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на истражувањето, раководење на 
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студиската програма, Школа за докторски студии, обука за истражување, едукација, а не се вклучени 
материјалните трошоци за истражувањето на темата. Единицата утврдува посебни износи за истражувањето 
на кандидатите, зависно од научната област. 

1) доплата за коментор 250 евра 
   2) доплата за коментор 500 евра  
 

2. Во глава III, точка 2. Дополнителни критериуми за кандидатите кои не ги 
исполнуваат условите од алинеја 4 став 1 член 14 од Правилникот за условите, 
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - 
докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 
(Универзитетски гласник бр.245 од 2 мај 2013 год.), во зависност од спецификите 
на научната област: односно немаат остварен просечен успех од сите предмети од 
претходно завршеното високо образование, на додипломски и постдипломски 
студии, од најмалку 8,00: 
 
Земјотресно инженерство 

- за кандидатите од странство и кандидати кои имаат завршено додипломски 
студии пред воведување на ЕКТС (најмалку 9 семестри времетраење на 
додипломските студии), можат да се запишат доколку имаат збирен среден успех 
на студирање од додипломски и последипломски студии втор циклус од 
најмлаку 7,5. 

 
Машинство  
Kандидатите можат да се запишат на студии на трет циклус и со остварен просечен 
успех од најмалку 7,5 ако го имаат исполнето дополнителниот критериум:  

o остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршено високо 
образование (додипломски и магистерски) од најмалку 7,5 и 

o најмалку две препораки од наставници со оценка на особеноста за научна 
работа, познавање и достигнување во струката, од кои една од 
потенцијалниот ментор и една од наставник кој покрива предмети од 
областа на темата за докторска дисертација и  

o најмалку два научни труда од областа на истражување објавени во 
национално или меѓународно научно или стручно списание, монографија 
или на меѓународна конференција, од кои најмалку во еден како прв автор 
и не постари од пет години од денот на поднесувањето на пријавата за 
запишување на трет циклус. 

 
Индустриско инженерство и менаџмент 
Kандидатите можат да се запишат на студии на трет циклус и со остварен просечен 
успех од најмалку 7,5 ако го имаат исполнето дополнителниот критериум:  

o остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршено високо 
образование (додипломски и магистерски) од најмалку 7,5 и 

o најмалку две препораки од наставници со оценка на особеноста за научна работа, 
познавање и достигнување во струката, од кои една од потенцијалниот ментор и 
една од наставник кој покрива предмети од областа на темата за докторска 
дисертација и  

o најмалку два научни труда од областа на истражување објавени во национално 
или меѓународно научно или стручно списание, монографија или на 
меѓународна конференција, од кои најмалку во еден како прв автор и не постари 
од пет години од денот на поднесувањето на пријавата за запишување на трет 
циклус. 
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Социологија  
- Доколку кандидатот не ги исполнува горенаведените услови, како дополнителен 
критериум да достави уште еден труд (дополнително од предвидените 2) објавен во 
научно списани или зборник на трудови со меѓународна редакција од најмалку 5 
држави. 
 
Сценскоизведувачки уметности и Аудиовизуелни уметности 
Дополнителни критериуми за кандидатите кои не ги исполнуваат условите 

o се доставува листа на уметнички остварувања и постигнувања.; 
o соодветноста на претходно завршените студии се утврдува од страна 

на Советот на студиската програма за докторски студии.  
 

 
Во глава III, точка 3. Дополнителни критериуми во зависност од спецификите на 
научната област, а кои кандидатите треба да ги исполнуваат, покрај 
општите/основни услови и критериуми: 
  
 
Сценскоизведувачки уметности и Аудиовизуелни уметности 
Дополнителни критериуми за кандидатите кои не ги исполнуваат условите 

o се доставува листа на уметнички остварувања и постигнувања.; 
o соодветноста на претходно завршените студии се утврдува од страна 

на Советот на студиската програма за докторски студии.  
 

 
ЗАБЕЛЕШКА: 
 Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените 
студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот 
распоред на студиските програми, како и листата на ментори,  заинтересираните 
кандидати може да ги добијат во Школата за докторски студии. 
 
 
 Контакт информации: 
 адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје 
 
 лица за контакт:  
             Виолета Ланговска: vlangovska@ukim.edu.mk  

      Катерина Климоска: katerina.klimoska@ukim.edu.mk  
 

 интернет-страница: www.ukim.edu.mk/doktorski_studii  
 
 
 

 
Конкурсот е објавен на интернет-страницата:  

http://www.ukim.edu.mк 
 


