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Врз пснпва на член 8, став 1, алинеја 12 пд Правилникпт за услпвите, критериумите и 

правилата за запишуваое и студираое на трет циклус академски студии – дпктпрски студии 
на Универзитетпт „Св. Кирил и Метпдиј” вп Скппје, Универзитетскипт стручен спвет за 
дпктпрски студии, на 10. Седница пдржана на 10.9.2021 гпдина, гп дпнесе следнпвп 

УПАТСТВО 
за реализација на Кпнкурспт за запишуваое студенти на  

трет циклус студии– дпктпрски студии на студиските прпграми  
на Универзитетпт „Св. Кирил и Метпдиј” вп Скппје 

вп академската 2021/2022 гпдина 

Член 1 
Упaтствптп за реализација на Кпнкурспт за запишуваое студенти на трет циклус 

студии – дпктпрски студии на студиските прпграми на Универзитетпт „Св. Кирил и Метпдиј” 
вп Скппје вп академската 2021/2022 гпдина се дпнесува сп цел да се пбезбеди единствен 
пристап на сите единици при реализацијата на Кпнкурспт, пбјавен вп дневнипт весник „Нпва 
Македпнија на 28.5.2021 гпдина и на веб-страницата на Универзитетпт. 

Член 2 
Пријавуваоетп на кандидатите се врши електрпнски, сп испраќаое на електрпнска 

ппрака (e-mail) истпвременп на две електрпнски адреси: 

− електрпнска адреса на Универзитетската шкпла за дпктпрски 
студии:skola_za_ds@ukim.edu.mk 
 

− електрпнска адреса на факултетпт/институтпт каде штп припада студиската 
прпграма: 

 

Факултет/институт каде штп припада студиската 
прпграма 

Кпд Електрпнска адреса 

Архитектпнски факултет ARH iii-af@ukim.edu.mk 

Градежен факултет GRF iii-gf@ukim.edu.mk 

Машински факултет MAF iii-maf@ukim.edu.mk 

Медицински факултет MED iii-medf@ukim.edu.mk 

Педагпшки факултет  „Св. Климент Охридски” PED iii-pedf@ukim.edu.mk 

Правен факултет  „Јустинијан Први” PRA iii-prf@ukim.edu.mk 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ  „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО С КОПЈЕ  

ШКОЛА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
 

mailto:skola_za_ds@ukim.edu.mk
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Прирпднп-математички факултет PMF iii-pmf@ukim.edu.mk 

Стпматплпшки факултет STF iii-stf@ukim.edu.mk 

Технплпшкп-металуршки факултет TMF iii-tmf@ukim.edu.mk 

Факултет за ветеринарна медицина FVM iii-fvm@ukim.edu.mk 

Факултет за дизајн и технплпгии на мебел и 
ентериер 

FDT iii-fdtme@ukim.edu.mk 

Факултет за драмски уметнпсти FDU iii-fdu@ukim.edu.mk 

Факултет за електрптехника и инфпрмациски 
технплпгии 

FEI iii-feit@ukim.edu.mk 

Факултет за земјпделски науки и храна FZN iii-fznh@ukim.edu.mk 

Факултет з аинфпрматички науки и кпмпјутерскп 
инженерствп 

FIN iii-finki@ukim.edu.mk 

Факултет за музичка уметнпст FMU iii-fmu@ukim.edu.mk 

Факултет за физичкп пбразпвание,  сппрт и 
здравје 

FFO iii-ffosz@ukim.edu.mk 

Фармацевтски факултет FAR iii-ff@ukim.edu.mk 

Филпзпфски факултет FZF iii-fzf@ukim.edu.mk 

Филплпшки факултет  „Блаже Кпнески” FIL iii-flf@ukim.edu.mk 

Институт за земјптреснп инженерствп и 
инженерска сеизмплпгија 

IZI iii-iziis@ukim.edu.mk 

Институт за спциплпшки и пплитичкп-правни 
истражуваоа 

ISN iii-isppi@ukim.edu.mk 

Институт за македпнска литература IML iii-iml@ukim.edu.mk 

Институт за македпнски јазик  „Крсте Мисиркпв” IMJ iii-imj@ukim.edu.mk 

Институт за фплклпр  „Маркп Цепенкпв” INF iii-if@ukim.edu.mk 

Правпславен Бпгпслпвски факултет  „Свети 
Климент Охридски“  вп Скппје 

PBF iii-pbf@ukim.edu.mk 
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Факултет/институт каде се пријавува за 
студиските прпграми сп ппвеќе прганизатпри 

Кпд Електрпнска адреса 

Екпнпмски факултет,  
- за Организаципни науки и управуваое 
(менаџмент)/  сп Екпнпмски институт и Институт 
за спциплпшки и пплитичкп-правни истражуваоа 
- за Екпнпмски науки / сп Екпнпмски институт 
- за Статистички метпди за бизнис и екпнпмија / 
сп Екпнпмски институт 

EKF iii-ef@ukim.edu.mk 

ЈНУ Институт за наципнална истприја 
- за Културна истприја и гепграфија на 
Македпнија / сп Прирпднп-математички 
факултет 
- за Истприја на Македпнија/ сп Филпзпфски 
факултет 

INI iii-ini@ukim.edu.mk 

Вп предмет (subject) на електрпнската ппшта, кандидатите гп наведуваат 
факултетпт/институтпт – прганизатпр на студиската прпграма за кпја ппднесуваат дпкументи 
и кпд сппред кпј ќе бидат пбјавени ранг-листите на кандидатите. 

Секпј кандидат сам гп генерира свпјпт кпд, на следнипв начин:  

кпд на факултетпт/институтпт + првите 7 брпјки пд единственипт матичен брпј на 
кандидатпт. 

Какп текст на електрпнската ппрака,кандидатпт пишува: 

− име и презиме; 
− студиска прпграма на кпја кпнкурира; 
− факултет/институт – прганизатпр на студиската прпграма. 

Кандидатпт кпј се пријавува на Кпнкурспт, вп прилпг на приjавата, на двете 
електрпнски адреси, треба да ги прикачи (вп Attach File) скенирани следниве дпкументи (вп 
PDF-фпрмат): 

− пријавен лист сп назначуваое на избраната студиска прпграма за кпја 
кпнкурира (O1-ПК-Пријавен лист за кпнкурираое);  

− писмп за мптивација сп назначуваое на пбласта на истражуваое; 

− првична спгласнпст на ментпр пд листата на ментпри (O2-ПСМ-Првична 
спгласнпст на ментпр);  

− кратка бипграфија; 
− уверение за пплпжени испити пд прв циклус студии, пднпснп пд дпдиплпмски 

студии; 
− уверение за пплпжени испити пд втпр циклус студии, пднпснп пд 

ппстдиплпмски студии; 
− диплпма пд прв циклус студии, пднпснп пд дпдиплпмски студии; 
− диплпма пд втпр циклус студии, пднпснп пд ппстдиплпмски студии; 
− сертификат/уверение за ппзнаваое на англиски јазик; 
− кандидатите кпи свпетп виспкп пбразпвание,  дпдиплпмски студии (прв циклус) 

и ппстдиплпмски студии (втпр циклус), гп завршиле вп странствп, дпставуваат 
нпстрифицирани дпкументи, сп кпи се дпкажува испплнетпста на услпвите за 

mailto:iii-ef@ukim.edu.mk
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запишуваое на трет циклус студии – дпктпрски студии, какп и еквиваленција на 
пценките, дпкплку системпт на пценуваое е различен пд Република Северна 
Македпнија. 

Електрпнските адреси за пријавуваое на кандидатите се пбјавуваат на веб-
страницата на УКИМ и на единицата – прганизатпр на студиската прпграма.  

Член 3 
Кандидатите задплжителнп ќе дпбијат автпматска пптврда дека електрпнската ппрака 

е примена. 

Член 4 
Сппдветнпста на претхпднп завршените студии се утврдува пд страна на спветпт на 

студиската прпграма. 

Член 5 
Пп завршуваоетп на Кпнкурспт, единицата ја пбјавува прелиминарната листа на 

примени кандидати на дпктпрски студии, за секпја студиска прпграма.  

За кандидатите кпи не ги испплнуваат услпвите и критериумите за запишуваое на 
дпктпрски студии, се пбјавува ппсебна листа.  

Листите се пбјавуваат на веб-страницата на единицата.  Објавата се врши така штп 
личнптп име на кандидатите се пзначува сп кпд кпј им е ппзнат самп на кандидатпт и на 
спветпт на студиската прпграма. 

Кандидатите имаат правп на пригпвпр. 

Пригпвпрпт се ппднесува вп писмена фпрма дп спветпт на студиската прпграма, 
пднпснп дп спветпт на заедничката студиска прпграма. Одлуката на спветпт на студиската 
прпграма, пднпснп спветпт на заедничката студиска прпграма пп пригпвпрпт е кпнечна.      

Пп завршуваоетп на ппстапката пп пригпвприте (дпкплку ги има), спветпт на 
студиската прпграма, пднпснп спветпт на заедничката студиска прпграма ја дпставува 
листата на примени кандидати дп Универзитетскипт стручен спвет за дпктпрски студии.  

Универзитетскипт стручен спвет за дпктпрски студии ја утврдува кпнечната листа на 
примени кандидати за секпја студиска прпграма и ја пбјавува на веб-страницата на 
Универзитетпт сп кпд штп гп генерирал кандидатпт вп електрпнската ппрака. 

Утврдената листа на примени кандидати е кпнечна. 

Член 6 
Запишуваоетп на студентите се врши на факултетпт/институтпт каде штп припада 

студиската прпграма, а спгласнп сп кпнечната ранг-листа. 

Студените се запишуваат вп Одделениетп за студентски прашаоа кај кппрдинатпрпт 
за трет циклус студии и ги дпставуваат следниве дпкументи: 

− индекс и пријавни листпви; 
− две фптпграфии (две фптпграфии сп димензии 3,5 х 4,5 и една сп димензии 

2х3); 
− кпнечна спгласнпст пд ментпрпт (O3-КСМ-Кпнечна спгласнпст пд ментпр); 
− пријава за избпр на предмети пд академска пбука (O4-ПАО-Пријава за избпр 

на предмети за академска пбука); 
− дпгпвпр за студираое (O5-ДС-Дпгпвпр за студираое); 
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− пптврда за уплатена прва рата пд шкпларината; 
− пптврда за уплата пд 250 евра вп денарска прптивреднпст за Универзитетската 

шкпла за дпктпрски студии. 

Студентите при запишуваоетп ги ппднесуваат и пригиналните дпкументи за 
пријавуваое штп ги испратиле сп електрпнска ппрака. 

Втпр уписен рпк 

Член 7 
Пп завршуваоетп на запишуваоетп на студентите вп првипт уписен рпк и пп 

дпставуваоетп на ппдатпци за слпбпдни места пп студиски прпграми, Универзитетпт ќе ги 
пбјави слпбпдните места за запишуваое вп втприпт уписен рпк, на веб-страницата на УКИМ. 

Член 8 
Ова Упатствп влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп Универзитетски гласник. 

 
 

        
      Претседател на Универзитетската шкпла за  

    дпктпрски студии 
 

Прпф. д-р Христина Спасевска, прпректпр за настава 


