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Во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил 

и Методиј” во Скопје донесена 151. седница одржана на 27.4.2011 година и Одлуката на 

Владата на Р.М. бр. 51-3691/1, од 12 јули 2011 година, Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје објавува 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС (ИЗВАДОК) 

за запишување студенти на втор циклус студии на Факултетот за 
земјоделски науки и храна во состав на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје во учебната 2011/2012 година 
 
 

I.   
На Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2011/2012 година ќе се 
запишат следниов број студенти: 

 
Вкупен износ на 
школарина 

(ЕУР) 
Fakultet za zemjodelski nauki i hrana-
Skopje 

Broj na 
slobodni 
mesta 

Траење на студиите 

Studiska programa  3+2 
(4 семестри) 

4+1 
(2 семестри) 

Rastitelna biotehnologija 36 2500 1500 
-modul: poledelstvo    

-modul: prerabotka na poledelski kulturi    

-modul: gradinarstvo i cve}arstvo    

-modul: ovo{tarstvo     

-modul: lozarsko proizvodstvo    

-modul: vinarsko proizvodstvo    

-modul: proizvodstvo na alkoholni pijaloci    

-modul: genetika i selekcija na rastenijata    

Animalna biotehnologija 45 2500 1500 
-modul: genetika i selekcija     

-modul: ishrana na `ivotni    

-modul: menaxment na zdravje i blagosostojba na 
`ivotnite 

   

-modul: govedarstvo    

-modul: ov~arstvo    

-modul: kozarstvo    

-modul: sviwarstvo    

-modul: `ivinarstvo    

-modul: ribarstvo    

-modul: p~elarstvo    

Prerabotka na zemjodelski proizvodi od 
animalno poteklo 

27 2500 1500 

-modul: mleko i mle~ni proizvodi    

-modul: meso i proizvodi od meso    

-modul: nutricionizam i kontrola    

-modul: bezbednost na hrana od animalno 
poteklo 

   

Agroekonomika (2 godi{ni studii) 24 2500 - 
Menaxment na prirodnite resursi i 
`ivotnata sredina 

25 2500 1500 

-modul: pedologija    

-modul: ekologija    



-modul: izvori na zagaduvawe vo 
zemjodelstvoto 

   

-modul: agrohemija    

-modul: melioracii i erozija vo zemjodelstvoto    

-modul: navodnuvawe    

Kvalitet i bezbednost na hrana 36 2500 1500 
-modul: mikrobiologija    

-modul: kvalitet i bezbednost na hrana    

-modul: etnobotanika    

-modul: prerabotka na ovo{je i zelen~uk    

Fitomedicina 17 2500 1500 
Mehanizacija 10 2500 1500 
-modul: mehanizacija na rastitelno 
proizvodstvo 

   

-modul: mehanizacija na sto~arsko 
proizvodstvo 

   

Menaxment na agroturizam 20 2500 - 
Vkupno 290   

Забелешка: Во вкупниот износ на школарината е вклучена и одбраната 
на магистерскиот труд. Плаќањето на школарината се врши 
на рати (по семестри). 

 
II. Право на конкурирање 

Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве 

општи услови: 

� да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои 

исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за 

организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно 

научен институт. 

 

III. Документи за пријавување  
Пријавувањето се врши на ФЗНХ во Скопје.  

 

Со пријавата кандидатите поднесуваат:  

� пријавен лист за запишување (пријавниот лист може да се подигне 
од архивата на факултетот или од веб страната на ФЗНХ);  

� диплома за завршен прв циклус студии;  

� куса биографија (CV);  

� потврда за знаење странски јазик;  

� препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);  

� список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку 

кандидатите имаат);  

� документи за евентуални награди, признанија и други документи.   
 
IV. Рокови за пријавување на кандидатите 

� Кандидатите се пријавуваат во периодот од 16 до 25 јануари 2012 
година. 

 
ЗАБЕЛЕШКА: 
 Детални информации за условите на студирање и за студиски програми, 

заинтересираните кандидати може да ги добијат на Факултетот за 
земјоделски науки и храна во Скопје ини на веб-страната на ФЗНХ и УКИМ. 

http://www.fznh.ukim.edu.mk 

 

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:  
 

http://www.ukim.edu.mk 


