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Организација, координација и 
реализација на докторските студии
• Школа на докторски студии - УКИМ

• Универзитетски Стручен совет за докторски студии

• Совет на студиската програма градежништво

• Раководител на Совет на студиска програма градежништво

◦ Проф. д-р Тодорка Самарџиоска, samardzioska@gf.ukim.edu.mk
◦ Технички секретар: Томе Геговски, gegovski@gf.ukim.edu.mk

Релевантни документи за трет циклус студии – докторски студии:

• Закон за високо образование 2018

• Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет
циклус студии – докторски студии 12.2020

• Елаборат на студиската програма за трет циклус – докторски студии 2021
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Организација, координација и 
реализација на докторските студии
Научно подрачје на техничко-технолошките науки

Научно поле: Градежништво и водостопанство

Модули:

• Конструкции

• Хидротехника

• Геотехника

• Сообраќајно инженерство

• Организација, технологија и менаџмент на градежништвото
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Критериуми за запишување на 
студенти
• Завршен II циклус студии усогласени со европскиот кредит трансфер систем;

• Завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведување на ЕКТС
системот;

• Стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со
остварени најмалку 300 ЕКТС;

• 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 англиски јазик, што се докажува со уверение или сертификат издаден од
Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 според Европската јазична рамка на Сoветот на Европа,
меѓународен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор,
утврден со конкурсот или диплома за претходно стекнато образование – додипломски
студии (прв циклус) и/или постдипломски студии (втор циклус) каде што студиската
програма се изведувала на англиски јазик.
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Структура на студиската програма
• Докторските студии траат најмалку 3 години, а најмногу 6 години и носат најмалку 180 ЕКТС – кредити.

• Студиската програма се состои од:

- организирана академска обука, која содржи обука за истражување, напредни и стручни курсеви (предмети за 
стекнување генерички знаења и предмети за академска обука за стекнување напредни и стручни знаења), што се 
вреднува со 42 ЕКТС-кредити;

- независен истражувачки проект за изработка на докторскиот труд под менторство (докторски проект), што содржи 
истражувачка работа под менторство и поднесување на предлог-докторски проект за изработка на докторски труд и 
се вреднува со 41 ЕКТС-кредит;

- меѓународна мобилност, најмалку еднонеделен престој, што се вреднува со 6 ЕКТС-кредити;

- предавања и друг вид комуникациски активности, што содржи учество на семинари и конференции, што се
вреднува со 18 ЕКТС-кредити;

- објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот 
труд, што се вреднува со 27 ЕКТС - кредити;

- изработка и јавна одбрана на докторски труд врз основа на докторски проект, што се вреднува со 46 ЕКТС-кредити.
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Структура на студиската програма
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Семестар Код Тип на предмет/

активност

Опис на предмет/активност ЕКТС Припадност 
согласно ЗВО

Прв 1.1 Задолжителен Етика во научноистражувачката работа 3 Академска
обука

1.2. Задолжителен Методологија на научноистражувачката 
работа 

3 Академска
обука

1.3. Изборен Предмет за стекнување генерички знаења 
и вештини за истражување од 
универзитетска листа на изборни предмети 

6 Академска
обука

1.4. Изборен Предмет за стекнување напредни знаења 
од група А1

6 Академска
обука

1.5. Изборен Предмет за стекнување напредни знаења 
од група Б (од сите модули) 

6 Академска
обука

1.6. Изборен Предмет за стекнување напредни знаења 
од група Б (од избраниот модул)

6 Академска
обука

Вкупно 30



Структура на студиската програма
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Втор 2.1. Изборен Предмет за стекнување напредни 

знаења од група Б (од избраниот модул)

6 Академска обука

2.2. Изборен Предмет за стекнување напредни 

знаења од група Б (од избраниот модул) 

или В2)

6 Академска обука

2.3. Задолжителен Истражувачка работа под менторство 

(подготовка на предлог-проект за 

докторски труд)

14 Независен 

истражувачки проект 

под менторство 

(докторски проект)

2.4. Задолжителен Прва годишна конференција 4 Предавања и друг 

вид на 

комуникациски 

активности

Вкупно 30



Структура на студиската програма
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Семестар Код Тип на предмет/

активност

Опис на 

предмет/активност

ЕКТС Припадност согласно ЗВО

Трети 3.1. Задолжителен Предлог-докторски 

проект

27 Независен истражувачки проект 

под менторство (докторски 

проект)

3.2. Задолжителен Прв докторски семинар 3 Предавања и друг вид на 

комуникациски активности

Вкупно 30

Четврти 4.1. Задолжителен Изработка на 

докторскиот труд

20 Изработка и јавна  одбрана на 

докторскиот труд врз основа на 

докторскиот проект

4.2. Задолжителен Меѓународна 

мобилност

6 Меѓународна мобилност

4.3. Задолжителен Втора годишна 

конференција

4 Предавања и друг вид на 

комуникациски активности

Вкупно 30



Структура на студиската програма
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Петти 5.1 Задолжителен Активности за 

објавувањето на два 

труда во референтна 

научна публикација 

20 Објавување во референтни научни публикации 

и активно учество на меѓународни собири во 

врска со докторскиот труд

5.2. Задолжителен Учество на меѓународен 

собир 

7 Објавување во референтни научни публикации 

и активно учество на меѓународни собири во 

врска со докторскиот труд

5.3. Задолжителен Втор докторски семинар 3 Предавања и друг вид на комуникациски 

активности

Вкупно 30

Шести 6.1. Задолжителен Трета годишна 

конференција

4 Предавања и друг вид на комуникациски 

активности

6.2. Задолжителен Одбрана на докторскиот 

труд

26 Изработка и јавна  одбрана на докторскиот труд 

врз основа на докторскиот проект

Вкупно 30



Структура на студиската програма

Предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување:

Етика во научноистражувачката работа
Проф. д-р Катерина Здравкова

(ФИНКИ)

Методологија на научноистражувачка работа 

Проф. д-р Тодорка Самарџиоска

Проф. д-р Елена Думова -

Јованоска
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http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Un-lista-izborni-predmeti-
generichki_znaenja.pdf



Структура на студиската програма
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Едукацијата е во обем од 30 ЕКТС кредити и опфаќа пет предмети:

 Еден предмет од група A, од областите на математика и информатика;

 Еден предмет од група Б, од сите модули;

 Три предмети од група Б, од избраниот модул. Едниот од овие предмети може да

биде избран од потесната област на истражување понудени во студиските

програми на другите единици на Универзитетот, на некој од државните

универзитети во Р. Македонија, како и на универзитети во Европа и светот со кои

УКИМ има склучено билатерални договори за соработка.



Годишни конференции (3x4=12ЕКТС)
• Конференциите се изведуваат во вториот, четвртиот и шестиот семестар и се
вреднуваат по 4 ЕКТС-кредити.

Конференцијата во вториот семестар студентот поднесува пријава, краток труд
кој содржи преглед на актуелната литература поврзана со истражување на
специфична област, како можност за изработката на докторскиот труд,
презентација за пишаниот текст и реализира јавна презентација.

За конференцијата во четвртиот и во шестиот семестар, студентот поднесува
пријава, презентација на рецензираниот труд од семинарот во претходниот
семестар и реализира јавна презентација.
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Годишни конференции (3x4=12ЕКТС)
• Оценувањето на презентациите на годишните конференции го врши
тричлена комисија, во состав: член на Универзитетскиот стручен совет за
докторски студии, раководителот на студиската програма и менторот.

• Студентот до Стручниот совет за докторски студии, за секоја
конференција, поднесува пријавен лист и труд. За конференциите од
четврти и шести семестар треба да сe достави и рецензија на трудот. За
секоја конференција се подготвува PowerPoint презентација.
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Семинари (2x3=6ЕКТС)
Семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, и резултираат со
изготвување на труд од страна на студентот. Семинарите се задолжителни и 
се вреднуваат по 3 ЕКТС-кредити.

- За семинарот во третиот семестар, студентот поднесува пријава и пишан 
труд во обем над 5 страници, со преглед на елементи од истражувањето, 
поврзани со изготвување предлог-проект за докторскиот труд.

- За семинарот во петтиот семестар, студентот поднесува пријава и пишан 
труд во обем над 10 страници, каде што изнесува елементи од резултатите 
поврзани со истражувањето и изработката на докторскиот труд.
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Меѓународна мобилност
Меѓународна мобилност се остварува врз основа на претходна согласност
на менторот и советот на студиската програма. Советот на студиската
програма ја контролира реализацијата на обврската за меѓународна
мобилност, во согласност со Законот за високото образование. Студентот
потребно е да реализира најмалку еднонеделен престој, што се вреднува
со 6 ЕКТС-кредити.
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Пријава на докторскиот труд
• По остварени 60 ЕКТС-кредити, од кои 42 ЕКТС-кредити од избраните
предмети, најмалку 4 ЕКТС-кредити од годишна конференција и 14 ЕКТС-
кредити од истражувачка работа под менторство, студентот преку советот
на студиската програма, до наставно-научниот совет, поднесува предлог-
проект за изработка на докторски труд. Наставно-научниот совет, по
предлог на советот на студиската програма, формира комисија за оцена на
пријавената тема за изработка на докторската дисертација, која изготвува
извештај.
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Поднесување на докторскиот труд
• Докторскиот труд претставува oригинален научен труд, кој, според методологијата на
изработка и степенот на научниот придонес, е соодветен за стекнување самостојност на
студентот, во идната истражувачка работа.

• Докторскиот труд се пишува на македонски, а може да се пишува и на англиски јазик.

• Авторезимето на докторскиот труд се пишува на македонски јазик и на еден од
светските јазици.

• Студентот стекнува право да го предаде докторскиот труд под следниве услови:

- остварени 154 ЕКТС-кредити;

- објавени најмалку два труда во референтна научна публикација согласно со Законот за
високото образование, како прв автор или автор за кореспонденција;

• Докторскиот труд студентот го поднесува во седум еднообразни примероци во печатена
и во електронска форма.

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 29.10.2021



Ви посакуваме успех во студирањето!
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