
Универзитет "Св. Кирил и МетодиГ 
филолошkи фаkултет "Блаже KoнeGkl·i 

До 
ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
И ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕС 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" 

ВО СКОПЈЕ 

Примено: 

Орг. Един. f,poj: Прилог: 

И" �0

Предмет: Листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на 
трет циклус - докторски студии по наука за јазик во учебната 2021/2022 година, 
прв уписен рок 

Согласно актите на Универзитетот за реализација на Конкурсот за запишување 
студенти на трет циклус - докторски студии во учебната 2021/2022 година, Советот на 
трет циклус - докторски студии по наука за јазик ја разгледа доставената документација 
на следниве кандидати пријавени во првиот уписен рок: Алмир Мељовиќ, Бранка 
Гривчевска, Жанета Савиќ, Магдалена Симионска, Сара Павловска, Сељвије Селмани, 
Албана Љуши . Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј" во Скопје условите за запишување не ги исполнуваат следниве 
кандидати: 

Кандидат студиска ментор 

потпрограма 

Германски јазик Проф. д-р Емина Авдиќ ДЈ 7-2021 

Недостасув» 

Уверение за познавање на англиски 

ја:шк, 111даде110 од Ф11лолошк11от 
факултет „Блаже Конеск11" во 

Скопје, за ниво Б2 според 
Европскатајаз1111на рамка на 

Советот на Европа, меi·ународен 

серп,фикат за истото н11во 111даде11 
од оф111111јале11 евро11ск11 тестатор. 

утврден со кон курсот. 

Ка11111шаткат�1 достав11Ј1а 
серт11ф11кат 1а по11швањс 1-ш 
ан1-;111ск11от ј�в11к 111даде�, од 
У111шср111тстот 11а .Ју1·011сто•111а 
Европа. 

\>pe."' .. HOr.:1: 



Француски јазик Проф. д-р Ирина Бабамова ДI 8-2021 

Недостасува 

1. Уверение за познавање на 
англиски _јазик, 111даде110 од 
Ф11лолошк11от факултет ,,[,лаже 
Ко11еск11" во Скопје, за 1тво Б2 
според Европската јазична рамка на 
Советот на Европа.

Кандидатката доставила уврение за 
познавање на францускиот ја-�11к. 

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 одлуката 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. 

Со почит, 
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