РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

КОНКУРС
за запишување студенти на трет циклус - докторски студии
на студиските програми
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Во согласност со 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 донесена на 171. седница,
одржана нa 19.3.2013 година, и Одлуката од Владата на Република Македонија за давање
согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни
установи бр.41-3616/1 од 16.6.2013 година (Сл. весник бр.88 од 20.6.2013), Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје објавува
КОНКУРС
за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2013/2014 година
I.

Студиски програми, број на студенти и износ на школарина
Студиска програма
(организатор/и)

Број на
студенти

Износ на
школарина во евра*

Природно-математички науки
Биологија - Природно-математички факултет
Потпрограми (модули):
- биологија
- екологија
- биосистематика
- биохемија-физиологија
- молекуларна биологијa
Физика - Природно-математички факултет
Географија - Природно-математички факултет
Потпрограми (модули):
- картографија
географски информациски системи
Хемија - Природно-математички факултет **
Математички науки и примена - Природно-математички
факултет
Информатика – Факултет за информатички науки и
компјутерско инженерство
Техничко-технолошки науки
Градежништво - Градежен факултет
Потпрограми (модули):
- конструкции
- хидротехника
- сообраќајна инфраструктура
- геотехника
Земјотресно инженерство - Институт за земјотресно
инженерство и инженерска сеизмологија
Електротехника и информациски технологии Факултет за електротехника и информациски технологии

19

4.180,00 евра

3
2

3.430,00 евра
3.800,00 евра

20
12

3.950,00 евра
4.260,00 евра

13

4.750,00 евра***

31

5.650,00 евра

49

4.500,00 евра

50

4.500,00 евра ****
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Технологија - Технолошко-металуршки факултет
Потпрограми (модули):
- неорганско инженерство и заштита на животната
средина
- технологија на облеката
- проектирање системи со тотален менаџмент на
квалитет
- процесно инженерство
- наука за полимери и полимерно инженерство
- биотехнологија
- текстилни екотехнологии
- прехранбена технологија
- управување на технолошки процеси
за обезбедување квалитет на храна
Металургија - Технолошко-металуршки факултет
Потпрограми (модули):
- металургија и метални материјали
- екстрактивна металургија
електрохемиско инженерство
Машинство - Машински факултет

24

4.500,00 евра

0

0

38

4.550,00 евра ****

Индустриско инженерство и менаџмент - Машински
факултет
Компјутерски науки и инженерство - Факултет за
информатички науки и компјутерско инженерство
Медицински науки и здравствo
Медицина - Медицински факултет
Потпрограми (модули):
- базична медицина
- клиничка медицина
- молекуларна медицина
Стоматологија - Стоматолошки факултет
Потпрограми (модули):
- протетика
- превентивно-реставративна
стоматологија
и
ортодонција
- орална и максилофацијална хирургија
- орална патологија и пародонтологија
Јавно здравство - Медицински факултет
Фармација - Фармацевтски факултет*****

12

4.550,00 евра ***

13

4.750,00 евра***

76

5.000,00 евра

10

5.000,00 евра****

5
8

5.000,00 евра
4.000,00 евра

2

5.650,00 евра

9

5.650,00 евра

1
31

5.650,00 евра
5.650,00 евра

Ветеринарна
медицина

медицина

-

Биотехнички науки
Факултет за ветеринарна

Безбедност на храна - Факултет за ветеринарна медицина
Општествени науки
Демографија – Економски факултет и Економски институт
Економски науки - Економски факултет и Економски
институт
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Кинезиологија – Факултет за физичка култура
Педагогија - Филозофски факултет и
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Потпрограми (модули):
- теориско-компаративна педагогија
- елементарно образование
- андрагогија
- социјална педагогија
Дефектологија - Филозофски факултет
Потпрограми (модули):
- специјална едукација
- превенција и рехабилитација на лица со инвалидност
Организациски науки и управување (менаџмент) Економски институт, Економски факултет и Институт за
социолошки и политичко-правни истражувања
Политички науки
Потпрограми (модули):
- политички систем - Правен факултет „Јустинијан
Први“
- политички науки - Правен факултет „Јустинијан
Први“
- јавна
администрација
Правен
факултет
„Јустинијан Први“
- меѓународни односи - Правен факултет „Јустинијан
Први“
Правни науки - Правен факултет „Јустинијан Први“
Потпрограми (модули):
- административно право
- интелектуална сопственост
- меѓународно право
- уставно право
- право на информатичка технологија
- казнено право
- граѓанско право
- финансово право
- деловно право
- право на Европска унија
римско право
- теорија на правото
Меѓународни односи и менаџирање на конфликти –
Филозофски факултет и Школа за глобални студии при
Универзитетот во Гетеборг, Шведска
Социологија - Филозофски факултет и Институт за
социолошки и политичко-правни истражувања
Потпрограми (модули):
- социологија
- европска интеграција
- социологија на организација
социологија на окружување

32
21

5.650,00 евра
5.000,00 евра

0

0

21

5.650,00 евра

13

5.650,00 евра

15

5.650,00 евра

21

5.000,00 евра

11

5.000,00 евра
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Социјална работа и социјална политика - Филозофски
факултет
Потпрограми (модули):
- социјална работа
- социјална политика
Статистички методи за бизнис и економија - Економски
факултет и Економски институт
Безбедност, одбрана и мир - Филозофски факултет
Потпрограми (модули):
- безбедност
- одбрана
- мир
Комуниколошки науки ( неактивна)
Хуманистички науки
Историја – Филозофски факултет и ЈНУ Институт за
национална историја
Потпрограми (модули):
- античка историја
- средновековна историја
- нововековна историја
- современа историја
- историја на дипломатијата
Културна историја на Македонија – ЈНУ Институт за
национална историја
Наука за јазикот - Филолошки факултет „Блаже Конески“
Потпрограми (модули):
- славистика
- албански јазик
- германски јазик
- романистика
- англиски јазик
Филозофија - Филозофски факултет
Историја на уметноста и археологија – Филозофски
факултет
Наука за книжевноста - Филолошки факултет „Блаже
Конески“
Потпрограми (модули):
- англиска книжевност
- албанска книжевност
- општа и компаративна книжевност
- германска книжевност
- славистика
- романистика
Класична филологија - Институт за класични студии,
Филозофски факултет
Потпрограми (модули):
- класична и византиска книжевност
- класична и микенска филологија
Културолошки студии - ЈНУ Институт за македонска
литература
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5.000,00 евра

1

5.650,00 евра

10

5.000,00 евра

0

0 евра

10

5.000,00 евра

18

4.500,00 евра

15

4.500,00 евра

3
12

5.000,00 евра
5.000,00 евра

24

4.500,00 евра

15

5.000,00 евра

21

4.500,00 евра

5

93
4.500,00 евра
Македонистика
Потпрограми (модули):
- македонска книжевност - ЈНУ Институт за македонска
литература, ЈНУ Институт за македонски јазик и
Филолошки факултет „Блаже Конески“;
- македонски јазик и лингвистика - Филолошки факултет
„Блаже Конески“;
- научноистражувачки студии - ЈНУ Институт за
македонски јазик;
- македонска книжевност и јужнословенски книжевности.
*Во износот на школарината сe вклучени трошоците за: организирање на наставата,
работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на истражувањето, а
не се вклучени материјалните трошоци за истражувањето на темата.
** Цената на истражувањето изнесува 1000 евра.
*** Доплата за коментор - 250 евра.
**** Доплата за коментор - 500 евра.
***** Цената на истражувањето изнесува 2000 евра.
Напомена:
Студиските програми, односно потпрограми, за кои не е наведен број на студенти (0), не
учествуваат во овој Конкурс.
Листата на потенцијални ментори со број на слободни места по студиски програми и
потпрограми е објавена на:
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8
II.

Услови и начин на запишување студенти

1. Право за запишување на докторски студии имаат лица кои завршиле соодветни студиски
програми и кои ги исполнуваат следниве основни критериуми:
• завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит-трансфер систем (во
натамошниот текст: ЕКТС-кредити);
• завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на
европскиот кредит-трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити од обука за
истражување и едукација;
• стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со
остварени најмалку 300 ЕКТС-кредити;
• остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршеното високо
образование, од најмалку 8,00 (I и II циклус на студии, односно додипломски и
постдипломски студии);
• познавање на еден од светските јазици. Доказ за познавање на светски јазик е:
-сертификат од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ (не постар од пет години), или
-меѓународен сертификат (не постар од пет години), или
-диплома за претходно стекнато образование - додипломски студии (прв циклус) или
постдипломски студии (втор циклус), завршено на еден од светските јазици.
2. Дополнителни критериуми
2.1. За студиската програма јавно здравство:
право на запишување на докторски студии на јавно здравство имаат кандидатите со
остварен просечен успех од предметите посебно од секој циклус на студии од претходно
завршено високо образование (додипломски и постдипломски) од најмалку 8,00.
2.2. За студиската програма медицина:
покрај општите критериуми за запишување на студенти на докторски студии по медицина,
потребно е и просекот од додипломските студии да изнесува најмалку 8,00, како и просекот
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од постдипломските студии одделно, доколку кандидатот има завршено, да изнесува
најмалку 8,00.
3.

Право за запишување на докторски студии на Медицинскиот факултет, согласно со
препораките и стандардите на Орфеус за докторски студии во биомедицината и
здравствените науки, имаат и:
• лица кои завршиле според студиските програми до 2005/2006 година и се стекнале со
диплома доктор на медицина, а се во тек на втора половина од здравствена
специјализација;
• лица кои завршиле според студиска програма од 2005/2006 година (360 кредити) и се
стекнале со диплома доктор по медицина, а се во тек на втора половина од здравствена
специјализација;
• лицата кои се запишуваат на докторски студии од базична медицина на област за која
нема здравствена специјализација, треба да имаат најмалку два труда како прв автор,
публикувани во списанија со меѓународен уредувачки одбор.

4.

Право за запишување на докторски студии на Стоматолошкиот факултет во Скопје
имаат и:
- лица кои завршиле според студиските програми до 2003/2004 година и се стекнале со
диплома доктор на стоматологија или со диплома доктор по стоматологија, а им е
одобрена, односно запишале здравствена специјализација;
- лица кои завршиле според студиските програми од 2003/2004 година и се стекнале со
диплома доктор по стоматологија, а им е одобрена, односно запишале здравствена
специјализација;
- лица кои завршиле според студиските програми од 2010/2011 година и се стекнале со
диплома доктор по дентална медицина, а им е одобрена, односно запишале
здравствена специјализација.

5.

Право за запишување на докторски студии на Фармацевтскиот факултет, согласно со
препораките и стандардите на Орфеус за докторски студии во биомедицината и
здравствените науки, имаат и:
• лица кои завршиле според студиска програма од 1992/1993 година, во траење од 5
години, и се стекнале со диплома дипломиран фармацевт;
• лица кои завршиле според студиска програма од 2002/2003 година и се стекнале со
диплома магистер по фармација;
лица кои завршиле според студиска програма од 1981/1982 година, во траење од 4
години, кои се стекнале со диплома дипломиран фармацевт и имаат завршена
здравствена специјализација во траење од 3 години.

6.

Право за запишување на докторски студии на Факултетот за ветеринарна медицина
имаат и:
• лица со завршен интегриран прв и втор циклус, односно завршен втор циклус на студии
од областа на ветеринарната медицина, медицинските науки, природните науки и
биотехничките науки;
• лица кои завршиле според студиската програма пред воведувањето на европскиот
кредит-трансфер систем, во траење од десет семестри, кои се стекнале со диплома
доктор по ветеринарна медицина и запишале постдипломски магистерски студии;
• лица со завршени соодветни специјалистички студии.

III.

Селекција на кандидатите
По завршувањето на конкурсот, советот на студиската програма објавува прелиминарна
ранг-листа на примени кандидати на докторските студии, за секоја студиска програма, односно
потпрограма одделно.
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За кандидатите кои не ги исполнуваат условите за запишување на докторски студии,
советот на студиската програма објавува посебна листа.
Листите се објавуваат на интернет-страницата на Школата за докторски студии.
Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа.
Приговорот се поднесува во Школата за докторски студии, во писмена форма, до
советот на студиската програма.
Советот на студиската програма донесува конечна одлука во рок од 36 часа.
По завршувањето на постапката по приговорите, советот на студиската програма, во
рок од 5 дена, ја утврдува конечната ранг-листа на примени кандидати и ја доставува до
Универзитетскиот стручен совет за докторски студии за потврдување.
Потврдената ранг-листа на примени кандидати е конечна и се објавува на интернетстраницата на Школата за докторски студии.
IV.

Рокови за пријавување и запишување на кандидатите
Пријавување на кандидатите

15 - 22.8.2013

Објавување прелиминарни
листи

27.8.2013

Објавување конечни листи

4.9.2013

Запишување на кандидатите

10 и 11.9.2013

Документите се доставуваат во Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје, на адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје.
V.

Документи за пријавување
Кандидатот кој се пријавува на конкурсот поднесува:
• пријавен лист, со назначување на избраната студиска програма за која конкурира;
• писмо за мотивација, со назначување на областа на истражување и предлог на ментор
од листата на ментори;
• прелиминарна согласност од потенцијалниот ментор за прифаќање на кандидатот;
• кратка биографија;
• докази со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување, и тоа:
- уверение за положени испити од прв циклус студии, односно од додипломски студии
- уверение за положени испити од втор циклус студии, односно од постдипломски студии
- диплома од прв циклус студии, односно од додипломски студии
- диплома од втор циклус студии, односно од постдипломски студии
- сертификат/ уверение за познавање на светски јазик согласно со условите во глава II,
точка 1, алинеја 5;
- кандидатите кои своето високо образование, додипломски студии (прв циклус) и
постдипломски студии (втор циклус), го завршиле во странство, доставуваат
нострифицирани документи, со кои се докажува исполнетоста на условите за
запишување на трет циклус – докторски студии, како и еквиваленција на оценките
доколку системот на оценување е различен од Р. Македонија.
Документацијата се доставува во фотокопија, а оригиналите се доставуваат на увид.
Документите доставени по пошта треба да бидат заверени на нотар.
Пријавите на кандидатите со некомплетни документи нема да бидат разгледувани.
VI.
•

Документи за запишување
При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:
индекс и пријавни листови;
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•
•
-

-

три фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3);
потврда за уплатена школарина за првиот семестар на докторските студии (школарината
се плаќа на 6 еднакви рати на почетокот на секој семестар, во денарска противвредност).
При уплаќањето на првата рата, кандидатите:
250 евра во денарска противвредност уплаќаат на Школата за докторски студии на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на следнава сметка: 160 010 3689 788
18; приходна шифра и програма: 723012 41; банка на примач: Народна банка на
Република Македонија;
остатокот од износот го уплаќаат на сметка на факултетот/институтот – организатор на
студиската програма.

При уплаќање на ставките под точка V и VI се доставува и по една уплатница пп 50 со 50,00
денари
уплата,
со
назнака
за
административна
такса.
Важна
напомена:
Личните податоци на уплатницата ПП 50 (име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ),
задолжително да бидат од студентот што го поднесува образецот што подлежи на административна
такса.
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 можат да ги добијат во Школата за
докторски студии.
Контакт-информации:
• адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје
•

•

лица за контакт:
- Весна Марковска (3293 207, e-адреса: v.markovska@ukim.edu.mk)
- Катерина Климоска (3293 207, e-адреса: kklimoska@ukim.edu.mk )
интернет-страница: www.ukim.edu.mk/doktorski_studii
Конкурсот е објавен на интернет-страницата:
http://www.ukim.edu.mк
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