
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ 
НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ (ПРВ УПИСЕН РОК) 

НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ - СКОПЈЕ  
УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

25 ОКТОМВРИ - 3 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 
 

ВАЖНО: 

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕТО КАНДИДАТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ЈА ДОСТАВАТ И ЦЕЛОКУПНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ПРИЈАВУВАЊЕТО И ТОА:  

- Пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира;  

- Писмо за мотивација со назначување на областа на истражување;  

- Првична согласност на ментор од листата на ментори; 

- Кратка биографија;  

- Уверение за положени испити од прв циклус студии односно од додипломски студии;  

- Уверение за положени испити од втор циклус студии односно од постдипломски студии;  

- Диплома од прв циклус студии односно од додипломски студии;  

- Диплома од втор циклус студии односно од постдипломски студии;  

- Сертификат/уверение за познавање на англиски јазик Б2 ниво; 

- Кандидатите, кои своето високо образование, додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии 
(втор циклус) го завршиле во странство, доставуваат нострифицирани документи, со кои се докажува 
исполнетоста на условите за запишување на трет циклус студии – докторски студии, како и еквиваленција 
на оценките, доколку системот на оценување е различен од Република Северна Македонија.  



 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

- Индекс и пријавни листови;  

- Две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3);  

- Договор за студирање (ПОПОЛНЕТ И ПОТПИШАН ВО ТРИ ПРИМЕРОЦИ) (линк)  
 
- Конечна согласност од менторот (линк) 

- Пријава за избор на предмети за акдемска обука (линк) 

- Потврда за уплатена прва рата од школарината. Школарината се плаќа на 6 еднакви рати, на почетокот 
на секој семестар, во денарска противвредност.   

Уплатата на ратите треба да се изврши на следнава жиро сметка: 
- Назив на примачот: Буџет на РСМ - ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ" 
- Банка на примачот: НБРСМ 
- Сметка: 100000000063095 
- Сметка на буџетски корисник: 1600104235 788 10 
- Приходна шифра: 723019 
- Програма 41 
 

При плаќањето на првата рата, 250 евра во денарска противвредност примените кандидати плаќаат на 
Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на следнава:  

- Сметка: 160 010 3689 788 18; 

- Приходна шифра и програма: 723012 41;  

https://flf.ukim.mk/wp-content/uploads/2021/10/DOGOVOR-ZA-STUDENTI-TRET-CIKLUS-2021-2022.doc
https://flf.ukim.mk/wp-content/uploads/2021/11/O3-KSM-Konechna-soglasnost-od-mentor.docx
https://flf.ukim.mk/wp-content/uploads/2021/11/O5-PAO-Prijava-za-izbor-na-predmeti-za-akademska-obuka.docx


- Банка на примач: Народна банка на Република Македонија. 

 
Документите се поднесуваат ФИЗИЧКИ на Факултетот. 
 
*Забелешка: Бидејќи запишувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите 
претходно да направат нотарски заверени преписи од документите за свои потреби. 
 
Напомена: Заради поефикасен упис ве молиме уплатите да ги извршите во локалните банки. 
 
ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗАДОЛЖТЕЛНО Е НОСЕЊЕ НА ЛИЧНА ЗАШТИТНА 
ОПРЕМА. 


