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Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 82 од 

08.05.2018), чл. 208, став 1, алинеја 2 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

(Универзитетски гласник, бр. 425 од 28.6.2019), 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.418 од 30 јануари 2019 година), Одлуката на 

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-272/5, донесена на 236. 

седница одржана нa 19 февруари 2019 година, и Одлуката на Владата на Република Северна 

Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните 

високообразовни установи бр. 45-4825/1 од 4 јули 2019 г., (Сл. весник бр. 139 од 9 јули 2019), 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува 

 

ИЗВАДОК ОД КОНКУРС 

за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-Факултет за земјоделски науки и храна во 

академската 2019/2020 година 
 

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

 

Студиска програма 

(организатор/и)  

 

Број на 

студенти  

 

 

Износ на 

трошоците за 

студирање во 

евра* 

 

Научно подрачје на биотехнички науки 

Растителна биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и 

храна  

27 5.000 

Агроекономика - Факултет за земјоделски науки и храна  17 5.000 

Менаџмент на природни ресурси и заштита животна средина 

во земјоделството - Факултет за земјоделски науки и храна  

17 5.000 

Квалитет и безбедност на земјоделски производи - Факултет за 

земјоделски науки и храна  

18 5.000 

Заштита на растенијата (фитомедицина) - Факултет за 

земјоделски науки и храна  

10 5.000 

Анимална биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и 

храна  
19 5.000 

* Во износот на трошоците за студирање вклучени сe трошоците за: организирање на 

наставата, работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на 

истражувањето, раководење на 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. 

 

II. Листата на потенцијални ментори со број на слободни места по студиски програми и 

потпрограми е објавена на веб страната на Универзитетот: 
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8 

 

  III.       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 услови и критериуми: 

 завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит - трансфер систем (во 

натамошниот текст: ЕКТС- кредити ); 

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


 завршени постдипломски студии на 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; 

 просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на прв циклус студии и најмалку 8,00 (осум) на втор 

циклус студии, односно најмалу 8,00 (осум) за интегрирани студии;  

 познавање на најмалку еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, 

француски, германски), што се докажува со уверение или сертификат издаден од Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 

според Европската јазична рамка на Сoветот на Европа, или со соодветен сертификат за истото 

ниво издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски 

тестатори. 

 

IV.  Селекција на кандидатите  

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. На oдлуката на Советот на студиската програма, 

кандидатот има право на жалба до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии. Одлуката 

на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии е конечна.  

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. 

 

IV. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите 

 

Рок за пријавување и запишување Прв рoк Втор рок 

Пријавување на кандидатите 12.9.-27.9.2019 9.12-23.12.2019 

Објавување прелиминарни листи 4.10.2019 27.12.2019 

Одлучување по приговори 9.10.2019 10.1.2020 

Објавување конечни листи 18.10.2019 15.1.2020 

Запишување на кандидатите 21.10.-25.10.2019 20.1-24.1.2020 

 

Документите се доставуваат во:  

Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

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 првична согласност на 

ментор од листата на ментори; 

 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; 

- 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, заверена 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; 

 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. 

 

ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е: 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 160010454578810, со 

ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, 

НАЧИН 2, СО НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ, 

ПРИМАЧ:  НАРОДНА БАНКА НА РМ. 

 

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: e-mail: vlangovska@ukim.edu.mk 

- Катерина Климоска: e-mail: kklimoska@ukim.edu.mk 

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

 

 

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:  

http://www.ukim.edu.mк 

Извадокот од Конкурсот со листа на ментори е објавен и на интернет-страницата:  

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