
Во согласност со Законот за високото образование (Службен Весник на РСМ, бр. 82 од 08.05.2018), 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. 530 од 31 декември 2020 год.), 
Одлуката на Ректорската управа арх. бр. 02-404/29 донесена на 258. седница, одржана нa 18.03.2021 година и 
Одлуката од Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на 
студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 40-5417/1 од 18.5.2021 година (Сл. весник бр. 
113/25.5.2021), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува 

 
 

К О Н К У Р С   
за запишување студенти на трет циклус студии - докторски студии на студиските програми на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2021/2022 година 
 
 

I. Студиски програми, број на студенти и износ на трошоците за студирање  
Табела 1    

 
Студиска програма 

(организатор/и)  
 

Број на 
студенти  
 

 
Школарина* 

 
Научно подрачје на природно-математички науки 

 
Биологија – Природно-математички факултет 

1. Биологија - Биохемија и физиологија 13 *** 
2. Биологија - Молекуларна биологија 13  *** 
3. Биологија - Екологија 15 *** 
4. Биологија - Таксономија 15  *** 

 

56 3.880 

Физика - Природно-математички факултет 
 
 

12 3.950 

Географија - Природно-математички факултет 
 
 

15 3.800 

Хемија - Природно-математички факултет 
 
 

23    3.950               

Математички науки и примени - Природно-математички факултет 
 

10 4.360 

Информатика - Факултет за информатички науки и компјутерско 
инженерство 
 

59 4.750 

 
Научно подрачје на техничко-технолошки науки 

 
Архитектура и урбанизам, Архитектонски факултет, Скопје*** 
 
 

66 5.650 

Градежништво - Градежен факултет 
Градежништво, модул конструкции  
Градежништво, модул хидротехника  
Градежништво, модул геотехника  
Градежништво, модул сообраќајно инженерство  
Градежништво, модул организација, технологија и менаџмент во 
градежништвото  
 

53 4.500 



Геодезија – Градежен факултет*** 
 
 

5 4.500 

Земјотресно инженерство – Институт за земјотресно инженерство и 
инженерска сеизмологија 
 

15 4.500 

Електротехника и информациски технологии – Факултет за 
елетротехника и информациски технологии 
 

35 4.550 

Метрологија - Факултет за елетротехника и информациски технологии 
 

10 4.550 

Машинство - Машински факултет 
 
 

52 4.550  

Индустриско инженерство и менаџмент - Машински факултет 
 

9 4.550 

Компјутерски науки и инженерство - Факултет за информатички науки 
и компјутерско инженерство 
 
 

59 4.750 

Технологија - Технолошко-металуршки факултет 
 
 

10 4.500 

Металургија - Технолошко-металуршки факултет 
 
 

10 4.500 

Научно подрачје на медицински науки и здравство 
 

Медицина – Медицински факултет 
Медицински науки и здравство-клиничка медицина  
Медицински науки и здравство-молекуларна медицина   
Медицински науки и здравство-базична медицина  
(Клиничка/базична медицина –  144) 
(Базична/молекуларна медицина – 2) 

146 5.000 

Стоматолошки науки - Стоматолошки факултет 
 
  

51                5.000 

Јавно здравство – Медицински факултет 
 
 

8 5.000 

Фармација – Фармацевтски факултет 
 
 

30 4.000 

 
Научно подрачје на биотехнички науки 

 
Ветеринарна медицина - Факултет за ветеринарна медицина  
 

34 5.650 

Безбедност на храна - Факултет за ветеринарна медицина 

 
13 

 
5.650 

Анимална биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и храна  
 

19 5.000 

Агроекономика - Факултет за земјоделски науки и храна  
 

17 5.000 

Заштита на растенијата (фитомедицина) - Факултет за земјоделски науки 
и храна 
 

10 5.000  



Квалитет и безбедност на земјоделски производи - Факултет за 
земјоделски науки и храна 
 

19 5.000 

Менаџмент на природни ресурси и заштита животна средина во 
земјоделството - Факултет за земјоделски науки и храна  
 

16 5.000  

Растителна биотехнологија- Факултет за земјоделски науки и храна  
 

26 5.000  

Дизајн и технологии на мебел и ентериер- Факултет за дизајн и 
технологии на мебел и ентериер  
 

30 4.000 

 
Научно подрачје на општествени науки 

 
Организациони науки и управување (менаџмент) – Економски факултет, 
Економски институт и Институт за социолошки и политичко-правни 
истражувања 
 

33 5.650                   

Економски науки – Економски факултет и Економски институт  
 

24 5.650                   

Статистички методи за бизнис и економија – Економски факултет и 
Економски институт 
 

6 5.650 

Педагогија- Филозофски факултет  
 
 

26 5.000 

Дефектологија – Филозофски факултет 
 
 

10 5.000 

Социологија – Филозофски факултет 
 
 

14 5.000 

Психологија – Филозофски факултет 
 
 

8 5.000 

Безбедност, одбрана и мир – Филозофски факултет 
 

4 5.000 

Рано детско воспитание и образование- Педагошки факултет „Св. 
Климент Охридски“ 
 

43 5.000 

Кинезиологија – Факултет за физичко образование, спорт и здравје  
 

20 5.650                   

Правен факултет „Јустинијан Први“ 
Политички науки 9 *** 
Политички системи  3 *** 
Јавна администрација*** 
Административно право 3 *** 
Граѓанско право  14 *** 
Деловно право  7 *** 
Историја на правото  3 *** 
Казнено право 8  *** 
Меѓународно јавно право и меѓународно приватно право 3 *** 
Право на Европска Унија и европски интеграции 3 *** 
Право на интелектуална сопственост  5 *** 
Римско право 6  *** 
Уставно право  6 *** 
Финансово право  4 *** 
Меѓународни односи  3 *** 
Правна реторика и аргументација 6 *** 
 

81 5.650 



Демократија во услови на глобализација - Институт за социолошки и 
политичко - правни истражувања  
 

6 4.900 

Социологија на опкружувањето – Институт за социолошки и политичко 
- правни истражувања  
 

9 4.900 

Социологија на организација – Институт за социолошки и политичко - 
правни истражувања  
 

1 4.900 

 
Научно подрачје на хуманистички науки 

 
Историски науки- Филозофски факултет 
 
 

27 5.000 

Културна историја и географија на Македонија – ЈНУ Институт за 
национална историја во соработка со Природно-математички факултет  

48 4.500 

Историја на Македонија – ЈНУ Институт за национална историја во 
соработка со Филозофски факултет  
 

75 4.500 

Филозофија- Филозофски факултет  
 
 

10 5.000 

Историја на уметност и археологија - Филозофски факултет 
 
 

23 5.000 

Сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности – Факултет за драмски 
уметности 
 

7 4.300 

Музичка интерпретација и композиција – Факултет за музичка уметност 
 

4 5.650 

Музички науки – Факултет за музичка уметност  
 

2 5.650 

Наука за јазикот - Филолошки факултет „Блаже Конески“ 
Романистика 14 
Англиски јазик 5 
Германски јазик 8 
Албански јазик 7 
Славистика 6 

41 4.500 

Македонистика  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје,  
Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици  
Потпрограма – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИНГВИСТИКА: 18 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје,  
Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности 
Потпрограма – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ: 10 
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ 
Потпрограма – ПРИМЕНЕТА ЛИНГВИСТИКА И 
МАКЕДОНИСТИКА:12 
Институт за македонска литература 
Потпрограма – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ: 36 

76 4.500 

Наука за книжевност - Филолошки факултет „Блаже Конески“  
Општа и компаративна книжевност  14 
Англиска книжевност 3 
Германска книжевност 1  
Албанска книжевност 1 
Италијанска книжевност 3 
Француска книжевност 3 

25  4.500 



Фолклористика- Институт за фолклор „Марко Цепенков“  
 
 

11 4.300 

Теолошки студии – Православен Богословски факултет „Свети Климент 
Охридски“ во Скопје  
 

5 4.500 

 
Научно подрачје на интердисциплинарни науки 

 
Културолошки студии - ЈНУ Институтот за македонска литература 
 

13 
 

4.500 
 

Образование на наставници (за примарното образование)- Педагошки 
факултет „Св. Климент Охридски“  
 

43 5.000 

Етнологија и антропологија – Природно - математички факултет 
 

9 4.300 

 
*** Запишувањето студенти ќе се врши по добивање решение за акредитација и решение за почеток со работа 
 
* Во школарината се вклучени износот на трошоците за студирање и тоа за организирање на наставата, 
работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на истражувањето, раководење на 
студиската програма, Универзитетската 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, и истите се објавуваат на web страната на 
единицата и на web страната на УКИМ. 
 

II. Листата на потенцијални ментори со број на слободни места по студиски програми е објавена на: 
            http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8 
 

Листата на ментори ќе се дополнува со нови акредитирани ментори на трет циклус студии и со ментори на 
кои се ослободува место за студенти на трет циклус студии. Соодветно на тоа, во рамките на роковите за 
пријавување, ќе се зголемува и бројот на слободни места за запишување на студенти на трет циклус – 
докторски студии на студските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  
 
 
 
III.Услови и начин на запишување студенти: 
 

1.На докторски студии можат да се запишат лица кои завршиле соодветни академски студии и кои ги 
исполнуваат следниве основни услови: 

 
- завршени втор циклус академски студии со стекнати најмалку 300 ЕКТС- кредити од првиот и вториот 

циклус студии збирно; 
- завршени постдипломски студии на студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-

трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити за организирана академска обука и предавања 
и друг вид комуникациски активности; 

- стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со стекнати 
најмалку 300 ЕКТС-кредити, или со завршени интегрирани студии со 360 кредити; 

- остварен просечен успех од претходно завршеното образование (прв и втор циклус студии посебно, 
односно на интегрираните студии), од најмалку 8. 
Наставно-научниот/наставнонаучниот и уметнички/научниот совет, со воведување на дополнителни 
услови, може да овозможи запишување на кандидат со остварен просечен успех од претходно 
завршеното образование (прв и втор  циклус студии посебно, односно на интегрираните студии), од 
најмалку 7,5, само  по исклучок, доколку се исполнети дополнителните услови утврдени од советот 
на студиската програма. 

- познавање на англиски јазик, што се докажува со уверение или сертификат издаден од Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески” во Скопје при  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 
според Европската јазична рамка на Сoветот на Европа, меѓународен сертификат за истото ниво 
издаден од официјален европски тестатор, утврден со конкурсот или диплома за претходно стекнато 

http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8


образование – додипломски студии (прв циклус) и/или  постдипломски студии (втор циклус) каде 
што студиската програма се изведувала на англиски јазик. 

2. Покрај исполнувањето на основните услови, наведени во дел III, точка 1, од овој Конкурс, на докторски 
студии на Фармацевтскиот факултет во Скопје, согласно со препораките и стандардите на Орфеус за 
докторски студии во биомедицината и здравствените науки, можат да се запишат и: 
 

- лица кои завршиле според студиска програма од учебната 1992/1993 година, во траење од 5 години, 
и се стекнале со диплома: дипломиран фармацевт; 

- лица кои завршиле според студиска програма од учебната 2002/2003 година и се стекнале со 
диплома: магистер по фармација; 

- лица кои завршиле според студиска програма од учебната 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. 

 
3. Покрај исполнувањето на основните услови, наведени во дел III, точка 1, од овој Конкурс, на докторски 
студии на Медицинскиот факултет во Скопје, согласно со препораките и стандардите на Орфеус за докторски 
студии во биомедицината и здравствените науки, можат да се запишат и: 
 

- лица кои завршиле според студиските програми до учебната 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 учебната 2005/2006 година (360 кредити) и се 
стекнале со диплома: доктор по медицина, а се во тек на втора половина од здравствена 
специјализација; 

- лица кои се запишуваат на докторски студии од базична медицина на област за која нема 
здравствена специјализација, треба да имаат најмалку два in extenso труда како прв автор, 
публикувани во списанија со меѓународен уредувачки одбор; 
 

4. Покрај исполнувањето на основните услови, наведени во дел III, точка 1, од овој Конкурс, на докторски 
студии на  Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, можат да се запишат и:, 
 

- лица со завршени интегрирани прв и втор циклус студии од областа на ветеринарната медицина и 
медицинските науки, односно завршени втор циклус студии од сродните области од природно-
математичките и биотехничките науки; 

- лица кои завршиле според студиската програма пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер 
систем, во траење од десет семестри, и се стекнале со диплома: доктор по ветеринарна медицина; 

- лица со завршени специјалистички студии од соодветни и сродни области; 
- лица кои завршиле според студиски програми од областа на медицинските науки, пред 

воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, во траење од десет семестри и  имаат 
завршено втор циклус студии. 

5. Покрај исполнувањето на основните услови, наведени во дел III, точка 1, од овој Конкурс, на докторски 
студии на Стоматолошкиот факултет во Скопје, можат да се запишат и: 
 

- лица кои завршиле според студиските програми до учебната 2003/2004 година и се стекнале со 
диплома: доктор на стоматологија или со диплома: доктор по стоматологија, а се во тек на втора 
половина од здравствена специјализација; 

- лица кои завршиле според студиските програми од учебната 2003/2004 година и се стекнале со 
диплома: доктор по стоматологија, а се во тек на втора половина од  здравствена специјализација; 

- лица кои завршиле според студиските програми од учебната 2010/2011 година и се стекнале со 
диплома: доктор по дентална медицина, а се во тек на втора половина од здравствена 
специјализација. 

 
6. Покрај исполнувањето на основните услови, наведени во дел III, точка 1, од овој Конкурс, на докторски 
студии на Архитектонскиот факултет во Скопје, можат да се запишат и: 
 

- лица кои завршиле студии по архитектура по студиските програми пред воведувањето на европскиот 
кредит-трансфер систем, во траење од десет семестри; 

- лица кои се стекнале со звањето специјалист во рамките на третиот циклус студии, при што на овие 
кандидати им се признаваат најмногу 60 кредити. 

 



 
IV. Дополнителни услови утврдени од советите на студиските програми: 
 
Физика  
Советот на студиската програма од трет циклус студии – докторски студии по физика го задржува правото да 
процени кој кандидат (при формално исполнети услови) може да се запише на докторските студии по физика, 
(ова особено се однесува за кандидати чие претходно образование нема гранични области со физиката).    
          
Географија  
Советот на студиската програма од трет циклус студии – докторски студии по географија, го задржува правото 
да процени кој кандидат (при формално исполнети услови) може да се запише на докторските студии по 
географија, (ова особено се однесува за кандидати чие претходно образование не е од областа на 
географијата).     
 
Хемија 
Советот на студиската програма од трет циклус студии – докторски студии по хемија, го задржува правото да 
процени кој кандидат (при формално исполнети услови) може да се запише на докторските студии по хемија, 
(ова особено се однесува за кандидат чие претходно образование не е во доменот на хемијата и сродните 
научни дисциплини).     
          
Информатика 
Советот на студиската програма од трет циклус студии – докторски студии по информатика, ќе дозволи упис 
на студенти кои имаат просек над 7,5 само доколку имаат објавено труд како прв автор во списание со фактор 
на влијание (индексиран од Thomson Reuters). 
 
Машинство 
Советот на студиската програма од трет циклус студии – докторски студии по машинство, ќе дозволи упис на 
студенти кои имаат остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршено високо образование 
(прв и втор циклус студии посебно) од најмалку 7,5 само доколку: 
- имаат најмалку две препораки од наставници со оценка на оспособеноста 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; 
-имаат најмалку два научни труда од областа на истражување, објавени во национално или меѓународно 
научно или стручно списание, монографија или меѓународна конференција, од кои најмалку во еден како прв 
автор, до денот на поднесувањето на пријавата за запишување на трет циклус студии. 
 
Индустриско инженерство и менаџмент 
Советот на студиската програма од трет циклус студии – докторски студии по индустриско инженерство и 
менаџмент, ќе дозволи упис на студенти кои имаат остварен просечен успех од сите предмети од претходно 
завршено високо образование (прв и втор циклус студии посебно) од најмалку 7,5 само доколку: 
- имаат најмалку две препораки од наставници со оценка на оспособеноста 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; 
-имаат најмалку два научни труда од областа на истражување, објавени во национално или меѓународно 
научно или стручно списание, монографија или 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 
студии. 
 
Компјутерски науки и инженерство 
Советот на студиската програма од трет циклус студии – докторски студии по компјутерски науки и 
инженерство, ќе дозволи упис на студенти кои немаат оставрен просечен успех од сите предмети од 
претходно завршеното високо образование од најмалку 8,00 само доколку имаат најмалку еден објавен труд 
како прв автор во списание со фактор на влијание (индексиран од Thomson Reuters). 
 
Металургија 
Советот на студиската програма од трет циклус студии – докторски студии по металургија, ќе дозволи упис на 
студенти кои имаат остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршено високо образование 
(прв и втор циклус студии посебно) од најмалку 7,5 само доколку ги исполнуваат дополнителните 
критериуми: 
- завршени студии од прв циклус од областа 
- завршени студии од втор циклус од областа 



- најмалку две препораки од наставници со оценка на оспособеноста 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; 
- најмалку два научни труда од областа на истражување, објавени во национално или меѓународно научно 
или стручно списание, монографија или меѓународна конференција, од кои најмалку во еден како прв автор, 
но не постари од пет години од денот на поднесувањето на пријавата за запишување на трет циклус студии 
 
Безбедност на храна 
Се овозможува запишување на кандидати со остварен просечен успех од претходно завршено образование 
(прв и втор циклус студии посебно, односно на итегрирани студии) од најмалку 7,5 со воведување на 
дополнителни критериуми. 
За докажување на дополнителните услови и критериуми, потребно е да се исполнат најмалку два од 
следниве: 

- две препораки од лица избрани во наставно-научно или научно звање од подрачјето на земјоделски 
и ветеринарни науки, природно-математички науки, техничко-технолошки науки и медицински 
науки и здравство; 

- сертификат, диплома и друг документ за завршени обуки, работилници, курсеви и слично во земјата 
и странство; 

- две препораки од органи на државна управа, оператор со храна или други правни лица кои се 
поврзани со областа на докторските студии; 

- диплома за завршени специјалистички, магистерски или докторски студии од областа на земјоделски 
и ветеринарни науки, природно-математички науки, техничко-технолошки науки и медицински 
науки и здравство; 

Критериумите се докажуваат со поднесување на писмен документ и мотивационо писмо со образложение за 
практичната примена  на стекнатите знаења во професионалната кариера (максимум 1 страница). 
 
Педагогија 
Студиите се достапни за сите кандидати кои ги исполнуваат условите за упис на докторски студии предвидени 
со конкурсот и кои имаат завршено прв циклус студии по педагогија или сродни студиски програми и втор 
циклус студии од областа на педагошките науки или сродни дисциплини, со вкупно освоени 300 кредити од 
претходното образование. Доколку на докторските студии се пријават кандидати кои имаат завршено 
магистерски студии од друго научно поле од подрачјето на општествените или хуманистичките науки, 
нивните пријави ќе се разгледуваат поединечно и за дополнителните обврски ќе одлучува Советот на 
докторски студии на студиската програма. 
Кандидатите кои ќе се запишат на докторските студии треба да имаат стекнато магистерско звање и да имаат 
најмалку 8 (осум) просечен успех, како на додипломските студии – I циклус, така и на студиите од II циклус. 
Предност при уписот ќе имаат кандидатите со повисок постигнат успех, како и кандидатите со повисоки 
научни достигнувања на полето на воспитанието и образованието, изразени преку:  објавени 
трудови,    учество во научно-истражувачки проекти,  учество на стручни и научни собири, конференции и сл. 
 
Дефектологија 
Доколку на докторските студии се пријават кандидати кои се од друго научно поле од подрачјето на 
општествените или хуманистичките науки, нивните пријави ќе се разгледуваат поединечно и за 
дополнителните обврски, ќе одлучува советот на студиската програма по дефектологија. 
 
Социологија  
Кандидатите кои немаат завршено социолгија на прв или втор циклус студии, или последипломски студии по 
европеистика (на Институтот за социологија на Филозофскиот факултет), ќе бидат задолжени да полагаат 
диференцијален испит по социологија (пред комисија од три члена од редовите на професорите на трет 
циклус студии на социологија). 
 
Психологија 
Кандидатите треба да имаат завршено студии од прв циклус по психологија и студии од втор циклус по 
психологија или сродни дисциплини од општествените и хуманистичките науки, и да задоволуваат еден од 
следните критериуми: 
-да имаат освоено најмалку 30 ЕКТС од предметите од областа на методологијата на научни истражувања, 
статистика (статистичка обработка на податоци) и психометрија од претходните циклуси на студирање; 
или 
-да имаат објавено најмалку два рецензирани емпириски научни трудови од областа на психологијата 



Предност при уписот ќе имаат кандидатите со повисок постигнат успех, како и кандидатите со повисоки 
научни достигнувања на полето на психологијата, како: објавени трудови, учества во научно-истражувачки 
проекти, учество на стручни и научни собири, конференции и сл. 
  
Филозофија 
Кандидатите треба да имаат завршено студии од прв циклус по филозофија и студии од втор циклус по 
филозофија или сродни дисциплини од општествените и хуманистичките науки. Предност при уписот ќе 
имаат кандидатите со повисок постигнат успех, како и кандидатите со повисоки научни достигнувања на 
полето на филозофијата, како: објавени трудови, учества во научно-истражувачки проекти, учество на стручни 
и научни собири, конференции и сл.   
 
Историски науки 
Студиите се отворени за сите магистри по историја. Доколку на докторските студии се пријават кандидати кои 
имаат завршено магистерски студии од друго научно поле од подрачјето на општествените науки, нивните 
пријави ќе се разгледуваат поединечно и за дополнителните обврски ќе одлучува советот на студиската 
програма по историски науки. Предност при уписот ќе имаат кандидатите со повисок постигнат успех, како и 
кандидатите со повисоки научни достигнувања во полето на историските науки. Притоа, во предвид ќе бидат 
земени и следните дополнителни критериуми на пријавените кандидати: објавени трудови; учества во 
научно-истражувачки проекти; учество на стручни и научни собири, конференции и сл. 
 
Историја на уметност и археологија 
Кандидатите треба да бидат магистри по историја на уметноста и археологија. Доколку на докторските студии 
се пријават кандидати кои се од друго научно поле од подрачјето на општествените или хуманистичките 
науки, нивните пријави ќе се разгледуваат поединечно и за дополнителните обврски, ќе одлучува советот на 
студиската програма по историја на уметноста и археологијата. Притоа, во предвид ќе бидат земени следните 
елементи: објавени трудови; учества во научно-истражувачки проекти; учество на стручни и научни собири, 
конференции и сл. 
 
Сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности 
За студиските програми по сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности, право на запишување на 
докторските уметнички студии имаат кандидатите кои ги исполнуваат критериумите за студент на докторски 
уметнички студии. Соодветноста на претходно завршените студии се утврдува од страна на Советот на 
студиската програма за докторски студии. 
За филмска и театарска режија, може да се запишат студенти на трет циклус кои, освен основните/општи 
услови, имаат снимено и презентирано на филмските фестивали најмалку два документарни или играни 
филма, или поставено најмалку две претстави на професионалните театарски сцени. 
 
Културна историја и географија на Македонија 
За кандидатите кои не ги исполнуваат условите во зависност од спецификите на научната област, советот на 
студиската програма може да утврди дополнителни критериуми за запишување. 
 
Музичка интерпретација и композиција: 
Позитивна оценка за селекција на кандидатот донесена од страна на Советот на студиската програма, на 
основа на увидот во содржината  на прилогот кон пријавата што кандидатот треба да го достави, а  кој во 
зависност од областа  се состои од: 

 
За областа видови инструменти: 

- ДВД со квалитетен видео и аудио запис на кој што кандидатот изведува слободна програма во траење од 
најмалку 45 минути. Програмата се изведува на памет, освен кај дувачките инструменти. 

- Нема да бидат прифатени и да се земат во предвид записите кои се постари од 1 година, сметајки од денот 
на поднесување на пријавата. 

 
За областа соло (вокално) пеење: 

- ДВД со квалитетен видео и аудио запис на која што кандидатот изведува слободна програма во траење од 
најмалку 45 минути. Програмата се изведува на памет. 

- Нема да бидат прифатени и да се земат во предвид записите кои се постари од 1 година, сметајки од денот 
на поднесување на пријавата. 

 
За областа оркестарско диригирање: 



- Портфолио за остварени настапи како диригент на најмалку два (2) целовечерни концерти со симфониски 
оркестар кои вклучуваат и солисти со времетраење од најмалку 60 минути и еден (1) концерт со вокално-
инструментална композиција со времетраење од најмалку 40 минути. 

- ДВД со квалитетен видео и аудио запис на кој што кандидатот изведува слободна програма во траење од 
најмалку 45 минути. 

 
За областа хорско диригирање: 

- Портфолио за остварени настапи како диригент на концерти со хорска музика и тоа: најмалку два концерти 
со различна а капела програма со вкупно времетраење од најмалку 80 минути и еден концерт со вокално-
инструментална музика со времетраење од  најмалку 40 минути. 

- ДВД со квалитетен видео и аудио запис на кој што кандидатот изведува слободна програма во траење од 
најмалку 45 минути. 

 
За областа композиција: 

- Портфолио од композиции со вкупно времетраење од најмалку 60 минути, од кое најмалку 2 композиции за 
симфониски оркестар.  

- Доказ дека дел од композициите се јавно изведени.  
 
Фолклористика 
Студентите кои имаат минимум просек од 7,50, како и два труда објавени во  референтни научни 
публикации, имаат право на запишување на докторски студии на студиската програма по фолклористика. 
 
V.  Селекција на кандидатите  
 

Прелиминарна листа на примени кандидати 
По завршувањето на Конкурсот, единицата ја објавува прелиминарната листа на примени кандидати 

на докторски студии, за секоја студиска програма.  За кандидатите кои не ги исполнуваат условите за 
запишување на докторски студии, се објавува посебна листа.   

Листите се објавуваат на интернет страницата на единицата.   
Прелиминарната листа на примени кандидати и листата на кандидати кои не ги исполнуваат условите 

се утврдуваат од страна на Советот на студиската програма.   
Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во 

писмена форма до Советот на студиската програма. Советот на студиската програма донесува конечна 
одлуката во рок од 36 часа. 

Одлуката на  Советот на студиската програма е конечна.   
 
Конечна листа на примени кандидати    

 По завршувањето на постапката по приговорите, Советот на студиската програма, ја доставува 
листата на примени кандидати до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии.   

Универзитетскиот стручен совет за докторски студии ја утврдува конечната листа на примени 
кандидати и ја објавува на интернет-страницата на Универзитетот. 

Утврдената листа на примени кандидати е конечна.  
Одлуката за потврдување на конечната листа на примени кандидати се објавува на web страната 

на УКИМ: ukim.edu.mk   
 
 
VI. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите 
 

Рок за пријавување и запишување  
 

Прв уписен рок Втор уписен рок 

Пријавување на кандидатите 
 

20.9. – 4.10.2021 15.12. – 22.12.2021 

Објавување прелиминарни листи 
 

12.10.2021 27.12.2021 

Одлучување по приговори 
 

18.10.2021 10.1.2022 

Објавување конечни листи 
 

22.10.2021 17.1.2022 

Запишување на кандидатите 
 25.10. – 3.11.2021 24.1. – 28.1.2022 

 



VII. Документи за пријавување  

1. Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) 
на двете електронски адреси: 

- првата од електронските адреси е на Школата за докторски студии, која ќе биде објавена  на web страната: 
ukim.edu.mk (е-меил адресата ќе биде објавена на 18.09.2021) 
 

- втората од електронските адреси е на факултетот/институтот каде припаѓа студиската програма, која ќе биде 
објавена на web страната на единицата, како и на web страната: ukim.edu.mk      
(е-меил адресата ќе биде објавена на 18.09.2021) 
 

2. Во предмет (subject) на електронската пошта, кандидатите ja наведуваат студиската програма за која 
поднесуваат документи. 

3. Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, ги поднесува следните документи во скенирана форма 
на двете електронски адреси:  

 пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира; 
 писмо за мотивација со назначување на областа на истражување; 
 првична согласност на ментор од листата на ментори; 
 кратка биографија; 
 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 англиски јазик; 
 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 студии – докторски студии, како и 
еквиваленција на оценките, доколку системот на оценување е различен од Република Северна 
Македонија. 

 
VIII. Запишување на студентите 

Запишувањето на студентите се врши на единицата на која припаѓа студиската програма од 25.10.2021 – 
3.11.2021 година. 
При запишувањето, кандидатите треба ги поднесат во оригинал или фотокопија заверена на нотар, сите 
документи кои ги доставиле преку електронска пошта во скенирана форма. 
Исто така, во единицата каде што припаѓа студиската програма, се доставуваат и следните: 
 
• индекс и пријавни листови;  
• две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3); 
• потврда за уплатена прва рата од школарината.  
 
Школарината се плаќа на 6 еднакви рати, на почетокот на секој семестар, во денарска противвредност. При 
плаќањето на првата рата, 250 евра во денарска противвредност примените кандидати плаќаат 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 се плаќа на сметка на факултетот/институтот – каде што е вработен раководителот на 
студиската програма. При промена на раководителот, средствата и понатаму се водат на истата едниница, 
организатор на студиската програма.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Контакт информации: 

• адреса: Бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје 
• лице за контакт:  

Виолета Ланговска vlangovska@ukim.edu.mk 
 

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:  
 

http://www.ukim.edu.mк 

mailto:vlangovska@ukim.edu.mk

