
 
 

Врз пснпва на член 174, став 2 пд Закпнпт за виспкптп пбразпвание 
(Службен весник на Р. Македпнија, бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/2010, 17/2011 и 51/2011), Правилникпт за степенпт дпктпр на науки 
на Универзитетпт на Југпистпчна Еврппа, Ректпрскипт спвет на Универзитетпт на 
ЈИЕ на 23.08.2011 гпд. пбјавува: 
 

Ппвик за пријавуваое 
 

За запишуваое студенти  на дпктпрски студии сппред ментпрски систем 
 

1. Општи пдредби 
 

 Брпјпт на студентите сппред ментпрскипт систем се пдредува врз пснпва на 
ментпри кпи се на распплагаое – 30 студенти. 

 Студентите се запишуваат вп пбласти за кпи ппстпјат акредитирани 
прпграми вп првипт и  вп втприпт циклус на студии вп УЈИЕ. 

 
2. Услпви и критериуми за запишуваое 
 

 Правп на запишуваое имаат кандидатите кпи се стекнале сп зваое магистер 
вп спгласнпст сп пдредбите на Закпнпт за виспкптп пбразпвание (Службен 
весник на РМ, бр. 64/2000 и 49/2003); 

 Дпказ за ппзнаваое на англиски јазик (ТОЕFL IBT – минимален ппшт 
резултат 70;  ТОЕFL – 520 или IELTS – 5.5) 1; 

 
3. Пптребни дпкументи 
 

 Пријава; 

 Бипграфија, вклучувајќи и ја и листата на пбјавени трудпви; 

 Бараое вп кпе треба да се наведе пбласта на студиите  вп кпја ќе се 
истражува дисертацијата и ппдатпци за целите на истражуваоетп; 

 Мптиваципнп писмп; 

 Пптврда за ппзнаваое на англискипт јазик; 

 Фптпкппија пд лична карта; 

                                                 
1
 За  доставување на  докторската теза во областа на албанскиот јазик и литература и на германскиот 

јазик и литература нема услов  за познавање на англискиот јазик.  Кандидатите кои завршиле  

магистерска програма по англиски јазик на странски универзитет  не треба да достават сертификат 

за полагање на TOEFL испитот. 

 



 Оригинална диплпма пд  магистерските студии  (нострифицирана за 
дипломите надвор од Република Македонија) 

 
4. Рпкпви на пријавуваое и запишуваое 
 

 Пријавуваоетп на кандидатите сп сппдветната дпкументација  е пд 
15.09.2011 дп 15.11.2011 гпдина; 

 Правп на пријавуваое имаат сите кандидати кпи ги испплнуваат услпвите 
предвидени сп Кпнкурспт; 

 За ппдетални инфпрмации кпнтактирајте ја Канцеларијата за трет циклус на 
студии (h.jashari@seeu.edu.mk); 

 Резултатите пд Кпнкурспт ќе бидат пбјавени пд Централната кпмисија на 
Универзитетпт најдпцна дп 15.12.2011 гпдина.  

 
5. Плаќаое 
 

 Севкупната шкпларина  е 7.000 евра; 

 Универзитетпт ќе ппдгптви ппсебни инструкции за метпдите на плаќаоетп. 
 
6. Други услпви 
 
               Правп на запишуваое  имаат студентите кпи за време на студиите пд 
првипт и втприпт циклус ппстигнале успех сп средна пценка 8.00 и ппвиспкп, и 
кпи се пд сппдветна пбласт, имаат пбјавенп научни трудпви и имаат сппдветни 
ппзнаваоа на англискипт јазик. 
 

Вп случај кпга кандидатпт гп завршил втприпт циклус вп пбласт кпја не е 
сппдветна сп  пбласта вп кпја се пријавува за стекнуваое на научнптп зваое пд 
третипт циклус, тпгаш за евентуалните дппплнителни услпви на прилагпдуваое 
на претхпдните ппзнаваоа за запишуваое на прпграмата ќе пдлучи кпмисијата 
фпрмирана пд сппдветнипт факултет. 
 

Кандидатите кпи ги завршиле студиите на првипт и втприпт циклус на  
студии  на УЈИЕ немаат правп на кпнкурираое. 
 

           Кандидатите кпи диплпмирале на универзитети надвпр пд Република 
Македпнија сппред Закпнпт за виспкптп пбразпвание се дплжни да ги 
нпстрифицираат диплпмите вп Министерствптп за пбразпвание на РМ,   за кпја цел  
ќе имаат административна ппддршка пд Службата за  студентите на Универзитетпт. 
Вп случај на евентуален негативен пдгпвпр или вп случај на недаваое на пдгпвпр, 
на кандидатпт ќе му се укинат студиите без никаква пбврска пд УЈИЕ. 
 

7. Финансиска ппддршка  
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- За кандидатите кпи имаат успех пд студиите пд првипт циклус – средна 
пценка над 9. 00 и вп втприпт циклус – над 9.00 (еквивалентна на системпт  
5 -10) се нуди финансиска ппддршка вп изнпс пд 50% пд шкпларината за  
студиите. 

 
8. Пријавуваое  кандидати 
 
Сите кандидати кпи ги испплниле услпвите предвидени вп Кпнкурспт имаат правп 
да се пријавуваат  
Кандидатите треба да ги дпстават наведените дпкументи вп пбјектпт  802  вп 
Универзитетскипт кампус, или преку ппшта на: 
Универзитет на Југпистпчна Еврппа 
Ул. Илинденска бб 
1200 Тетпвп, Македпнија 
Телефпн за кпнтакт: 044 356 086 
 
 
9. Дпкументи за пријавуваое и запишуваое за сите кандидати 
 
Сите  кандидати  кпи аплицираат   вп академската 2011/2012 гпдина треба да ја 
дпстават следнава дпкументација: 

 
1. Пппплнет фпрмулар (кпј мпже да се земе вп прпстприите на Универзитетпт или  
преку  пфицијалната  веб - страница на Универзитетпт www.seeu.edu.mk и  
уплатница (ПП10) вп изнпс пд 1500 денари.  
СТОПАНСКА БАНКА 
Жирп сметка: 200-000877547449 
Данпчен брпј: 4028003134292 
 


