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Критериуми за уписр р у у

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

 завршени постдипломски студии по студиските програми 
пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, на 

60 бкои им се признаваат 60 кредити од обука за истражување 
и едукација; (студентите директно запишуваат III семестар)

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

 остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршеното 
високо образование, од најмалку 8,00; 

 познавање на еден од светските јазици познавање на еден од светските јазици.

26.03.2014 



Студиски програмиуд р р

• Докторските студии траат три годиниДокторските студии траат три години 
(најмногу шест години), што изнесува 180 
ЕКТС-кредити.

• Студиските програми се состојат од:С уд с е ро ра се сос оја од

– обука за истражување и едукација, што 
изнесува 60 ЕКТС-кредити;з есу а 60 С ред ;

– пријава, изработка и одбрана на докторската 
дисертација, што изнесува 120 ЕКТС-кредити.

26.03.2014 



26.03.2014 



Предмети 
(42ЕКТС)(42ЕКТС)

26.03.2014 



Работилници (6 ЕКТС)

26.03.2014 



26.03.2014 



26.03.2014 



Годишни конференции и семинари 
(12ЕКТС)(12ЕКТС)

26.03.2014 



Годишни семинари и конференции 
(16 ЕКТС)(16 ЕКТС)

26.03.2014 



Годишни семинари и конференции д р ф р ц
(12 ЕКТС)

II семестар

• Пријава

III и	V семестар

• пријава

IV и	VI семестар

• Пријава• Пријава
• Една	страница	
текст	(хипотеза	
и	апстракт)

• пријава
• Пишан	труд	од	
4	до	10	страни		
текст	кој	треба	

• Пријава
• Јавна	
презентација	на	
рецензираниот	

• Power point 
презентација

да	се	рецензира	
на		ниво	на	
Советот	на	
струдиската	

труд	од	
семинарот

• Power point 
презентација

програма
резе ац ја

26.03.2014 



Истражување и објавување резултати
(120 ЕКТС)(120 ЕКТС)



Критериум за изработка/предавање на 
докторска тезадокторска теза

 По остварени 42 ЕКТС од избраните предмети и најмалку 4 
ЕКТС од докторски семинари и годишна конференција,ЕКТС од докторски семинари и годишна конференција, 
студентот до наставно-научниот, односно научниот совет 
поднесува пријава за изработка на докторска дисертација.

Н Наставно-научниот, односно научниот совет, по предлог на 
советот на студиската програма, формира комисија за оцена на 
пријавената тема за изработка на докторската дисертација, која 
изготвува извештај.

 Докторандот стекнува право да ја предаде изработената 
докторска дисертација по остварени 60 кредити од обуката
за стекнување генерички знаења и вештини за истражување иза стекнување генерички знаења и вештини за истражување и 
објавени најмалку 2 печатени труда во списание со 
меѓународен уредувачки одбор или зборник на трудови од собир 
на меѓународна научна асоцијација.



Евиденција за студентите:

•Записник од испитот (пријава)

•Пријава и Записник од реализираната годишна конференција 
(Активноста во индекс ја верификува раководителот на студиската 
програма)

Пр ја а За с о реа з ра о се ар (А ос а о•Пријава и Записник од реализираниот семинар (Активноста во 
индекс ја верификува раководителот на студиската програма)

•Документација за реализирана работилница како и пријавата•Документација за реализирана работилница, како и пријавата 
(Активноста во индекс ја верификува менторот)

•Извештаи од докторандот/менторот за истражувањата по семестри д д р д р р у р
(Активноста во индекс ја верификува менторот)

•Извештаи за објавени два меѓународни научноистражувачки труда

•Документација за пријава, оцена и одбрана на докторска дисертација


