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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. 418 
од 30 јануари и 18 февруари 2019 год.), Одлуката на Ректорската управа арх.бр. 02-271/5 донесена на 246. 
седница, одржана нa 20.2.2020 година, Одлуката на Ректорската управа арх.бр. 02-604/26 донесена на 
251 седница, одржана нa 19.06.2020 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. 44-6081/1 од 19.06.2020 година (Сл. весник бр. 166/2020), Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје објавува 
 

Слободни места 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 вториот рок од академската 2020/2021 
година 

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

 
Студиска програма 

(организатор/и)  
 

Број на 
студенти  
 

 
Износ на 

трошоците за 
студирање во 

евра* 

 
Научно подрачје на природно-математички науки 

 

Биологија – Природно-математички факултет 
1. Биологија- Биохемија и физиологија / Молекуларна 

биологија – вкупно 23 
2. Биологија – Екологија и Таксономија -вкупно 31 

 

54 5.000 

Физика - Природно-математички факултет 
 

12 3.650 

Географија - Природно-математички факултет 
 

9 3.800 

Хемија - Природно-математички факултет 
 

25 4.950 1              

Математички науки и примени - Природно-математички 
факултет 

10 4.260 

Информатика - Факултет за информатички науки и 
компјутерско инженерство 
 

63 4.750 

 
Научно подрачје на техничко-технолошките науки 

 

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

40 4.500 

Земјотресно инженерство – Институт за земјотресно 
инженерство и инженерска сеизмологија 
 

8 4.500 

Електротехника и информациски технологии – Факултет 
за елетротехника и информациски технологии 
 

58 4.550 

Метрологија - Факултет за елетротехника и информациски 
технологии 

10 4.550 

Машинство - Машински факултет 
 

48 4.550  



Индустриско инженерство и менаџмент - Машински 
факултет 

7 4.550  

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

63 4.750 

Технологија - Технолошко-металуршки факултет 
 

10 4.5002 

Металургија - Технолошко-металуршки факултет 
 

9 4.5002 

 
Научно подрачје на медицински науки и здравство 

 

Стоматологија - Стоматолошки факултет 
Стоматологија- стоматолошка протетика  
Стоматологија- орална хирургија  
Стоматологија-максилофацијална хирургија  
Стоматологија - дентална патологија  
Стоматологија-орална патологија и парадонтологија  
Стоматологија – ортодонција  
Стоматологија - детска и превентивна стоматологија  

66                5.000 

Фармација – Фармацевтски факултет 
 

4 4.0003 

 
Научно подрачје на биотехнички науки 

 

Ветеринарна медицина - Факултет за ветеринарна 
медицина  
 

36 5.650 

Безбедност на храна - Факултет за ветеринарна медицина
 

 
15 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  
 

25 5.000  

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

26 4.000 

 
Научно подрачје на општествени науки 

 
Кинезиологија – Факултет за физичко образование, спорт и 
здравје 

21 5.650                   

Економски науки – Економски факултет и Економски 
институт  

25  
5.650                   

Педагогија- Филозофски факултет  
 

27 5.000 

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

47 5.000 



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

30 5.650                   

Политички науки – Правен факултет „Јустинијан Први“ 
 

16 5.650 

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

6 4.900 

Правни науки – Правен факултет „Јустинијан Први“ 
 

60 5.650 

Социологија – Филозофски факултет 
 

15 5.000 

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

9 4.900 

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

1 4.900 

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

3 5.650 

Безбедност, одбрана и мир – Филозофски факултет 
 

5 5.000 

 
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  

37 4.500 

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

64 4.500 

Филозофија- Филозофски факултет  
 

10 5.000 

Историја на уметност и археологија- Филозофски факултет 
  

24 5.000 

Сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности – 
Факултет за драмски уметности 
 

2 4.300 

Наука за јазикот - Филолошки факултет „Блаже Конески“ 
Англиски јазик 3 
Германски јазик 7 
Албански јазик 7 
Романистика 14 
Славистика 6 

37 4.500 

Македонистика - Институт за македонска литература, ЈНУ 
Институт за македонски јазик и Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 
Македонски јазик 15 
Македонска книжевност и јуж. книжевност 9 
Применета лингвистика и македонистика ЈНУ ИМЈ 9 
Македонска книжевност- ЈНУ ИМЛ 36 

69 4.500 



Наука за книжевност - Филолошки факултет „Блаже 
Конески“  

Општа и компаративна книжевност   11                                                        

Романистика  6                                                                                                      

Албанска книжевност 1                                                                                      

Германска книжевност   0                                                                                  

Англиска книжевност 2                                                                                        

20  4.500 

Фолклористика- Институт за фолклор „Марко Цепенков“  
 

11 4.300 

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

11 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“  

47 5.000 

Етнологија и антропологија - Природно-математички 
факултет 
 

9 4.300 

*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) Во наведена цена (4950 евра) вклучена е и цената за истражување. 

2) за организирање на истражувањето во рамките на докторската теза дополнителни 500 
до 1 500  евра  

      3) доплата за истражувањето во рамките на докторските студии во износ од дополнителни 
2.000 евра во денарска противвредност. 
Напомена за услови и критериуми за запишување:   
Условите и критериумите за пријавување и запишување по Конкурсот се утврдени во 
основниот Конкурс, објавен на веб страната:   

  
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Precisten_tekst_na_konkurs_III_ciklus.pdf 
 
II. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите 

 
Рок за пријавување и запишување  Втор уписен рок 
Пријавување на кандидатите 14.12. – 21.12.2020 
Објавување прелиминарни листи 25.12.2020 
Одлучување по приговори 11.1.2021 
Објавување конечни листи 18.1.2021 
Запишување на кандидатите 25.1. – 29.1.2021 

 
Документите се доставуваат електронски, на следните е-меил адреси: 
 
odd.nauka@ukim.edu.mk 
 
skola_za_ds@ukim.edu.mk 

 
Конкурсот е објавен на интернет-страницата:  

 
http://www.ukim.edu.mк 

 

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Precisten_tekst_na_konkurs_III_ciklus.pdf
mailto:odd.nauka@ukim.edu.mk
mailto:skola_za_ds@ukim.edu.mk

