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

Слободни места втор уписен рок по К О Н К У Р С
за запишување студенти на трет циклус - докторски студии
на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во академската 2018/2019 година

Скопје, ноември 2018

Во согласност со Законот за високото образование, Одлуката на Ректорската управа со арх.бр. 02 –
384/2 донесена на 226.седница, одржана нa 15.3.2018 година и Одлуката на Ректорската управа со
арх.бр.02-695 од 229.седница одржана на 18.6.2018 година, Одлуката од Владата на Република
Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните
високообразовни установи бр. 44-4494/1 од 2 Мај 2018 година (Сл. весник бр.84/2018) и Одлуката за
дополнување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет
циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-5167/1 од 15 Мај 2018 година (Сл. весник
бр.93/2018) Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува, Универзитетот објавува
Слободни места втор уписен рок по К О Н К У Р С
за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година
I. Студиски програми, број на студенти и износ на трошоците за студирање
Број на
студенти

Студиска програма
(организатор/и)

Научно подрачје на природно-математички науки
Биологија – Природно-математички факултет
49
Биологија-молекуларна биологија 22
Биологија-екологија 26
Биологија-таксономија 14
Биологија-биохемија и физиологија 27
Физика - Природно-математички факултет
8
Хемија - Природно-математички факултет
Информатика - Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство

26
29

Научно подрачје на техничко-технолошките науки
Градежништво - Градежен факултет
28
Градежништво,модул конструкции
Градежништво, модул хидротехника
Градежништво, модул геотехника и организација
Градежништво, модул сообраќајно инженерство
Градежништво,модул
технологија
и
менаџмент
во
градежништвото
Земјотресно инженерство – Институт за земјотресно
4
инженерство и инженерска сеизмологија
Електротехника и информациски технологии – Факултет за
31
елетротехника и информациски технологии
Метрологија - Факултет за елетротехника и информациски
7
технологии
Технологија - Технолошко-металуршки факултет
7

Износ на
трошоците за
студирање во
евра*

5.000

3.650(4

4.9505
4.7501

4.500

4.500
4.5501
4.5501
4.5003

Металургија - Технолошко-металуршки факултет

10

4.5003

Машинство - Машински факултет
Индустриско инженерство и менаџмент - Машински факултет

56
4

4.5502
4.5502

Компјутерски науки и инженерство - Факултет
информатички науки и компјутерско инженерство

31

4.750/1

за

Научно подрачје на медицински науки и здравство
Стоматологија - Стоматолошки факултет
17
Стоматологија- стоматолошка протетика
Стоматологија- орална хирургија
Стоматологија-максилофацијална хирургија
Стоматологија - дентална патологија
Стоматологија-орална патологија и парадонтологија
Стоматологија – ортодонција
Стоматологија - детска и превентивна стоматологија
Научно подрачје на биотехнички науки
Ветеринарна медицина - Факултет за ветеринарна медицина
Безбедност на храна - Факултет за ветеринарна медицина
Анимална биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и
храна
Агроекономика - Факултет за земјоделски науки и храна
Заштита на растенијата (фитомедицина) - Факултет за
земјоделски науки и храна
Квалитет и безбедност на земјоделски производи - Факултет за
земјоделски науки и храна
Менаџмент на природни ресурси и заштита животна средина
во земјоделството - Факултет за земјоделски науки и храна
Растителна биотехнологија- Факултет за земјоделски науки и
храна
Научно подрачје на општествени науки
Економски науки – Економски факултет и Економски институт
Кинезиологија – Факултет за физичко образование, спорт и
здравје
Рано детско воспитание и образование- Педагошки факултет
Дефектологија – Филозофски факултет
Организациони науки и управување (менаџмент) – Економски
факултет, Економски институт и Институт за социолошки и
политичко-правни истражувања
Политички науки – Правен факултет „Јустинијан Први“
Демократија во услови на глобализација - Институт за
социолошки и политичко - правни истражувања
Правни науки – Правен факултет „Јустинијан Први“
Меѓународни односи и менаџирање на конфликти –
Филозофски факултет и Школата за глобални студии при
Универзитетот во Гетеборг, Шведска
Социологија – Филозофски факултет
Социологија на окружувањето – Институт за социолошки и
политичко - правни истражувања
Социологија на организација – Институт за социолошки и
политичко - правни истражувања
Психологија - Филозофски факултет
Научно подрачје на хуманистички науки
Историја на Македонија – ЈНУ Институт за национална
историја
Сценскоизведувачки уметности – Факултет за драмски
уметности
Фолклористика- Институт за фолклор „Марко Цепенков“
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5.000

11
9
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9

4.3001

12
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Интердисциплинарни науки
Културолошки студии - ЈНУ Институтот за македонска
литература
Образование на наставници (за примарното образование)Педагошки факултет

14

4.500

40

5.000

- Во износот на трошоците за студирање сe вклучени 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.
1)
доплата за коментор 250 евра
2)
доплата за коментор 500 евра
3)
за организирање на истражувањето во рамките на докторската теза дополнителни 500 до 1 500
евра
4)
доплата за коментор 300 евра
5
) школарината за студирање на третиот циклус студии-докторски студии изнесува 5000 евра во денарска
противвредност за 6 семестри, односно 3000 евра во денарска противвредност за 4 семестри за оние кои
имаат завршено магистерски студии и на кои им се признаваат 60 ЕКТС.

Рокови за пријавување и запишување на кандидатите
Пријавување на кандидатите
Објавување прелиминарни листи
Одлучување по приговори
Објавување конечни листи
Запишување на кандидатите

Втор рок
10.12 до 24.12.2018
28.12.2018
10.1.2019
14.1.2019
18.1.2019

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

Напомена:
Останатите услови и критериуми за пријавување и запишување по Конкурсот, остануваат
исти како во основниот Конкурс:
http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8
Контакт информации:


адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје



лица за контакт:
Виолета Ланговска: vlangovska@ukim.edu.mk
Катерина Климоска: katerina.klimoska@ukim.edu.mk



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

