
Во согласност со Член 118 од Законот за Високо образование (,, Службен весник “ на 

Република Македонија бр. 64/2000) и Член 60,68 и 69 од Статутот на Универзитетот, а 

врѕ основа на одлуката на Наставно-научниот совет на Универзитетот, Сенатот го 

усвои следниов: 

 

VI-3 ПРАВИЛНИК ЗА ЗДОБИВАЊЕ НА НАУЧЕН СТЕПЕН ДОКТОР НА НАУКИ 

ПРИ ЈИЕУ 

 

Општи правила 
VI-1Овој правилник ги регулира процедурите за достигнување на научен степен доктор при 

ЈИЕУ и се однесува на следниве факултети: Јавна администрација, Бизнис администрација, 

Правен и Компјутерски науки и технологии и Педагошки факлутет.  

 

2. Научен степен Доктор на науки при ЈИЕУ може да се стекне преку: 

2.1 Завршување на докторски студии   

2.2  Презентација и одбрана на докторската дисертација  

 

3.1. Докторските студии според член  2.1 се редовен трет циклус на студии, кој се базира на 

Болоњскиот модел на студии.   

 

3.2. Докторските студии ќе се олрганизираат  за студиските програми  кои се нудат  на сите  

пет факултети  при ЈИЕУ.  

 

3.3. Докторските студии ќе се организираат при ЈИЕУ, по одобрение за наставниот план  за 

овие студиски програми и нивна акредитација.   

 

3.4 На ниво на Универзитетот  ќе се основа и канцеларија  за докторски студии, која ќе 

ја води Директорот  кој ќе го назначи Ректоратот.  

3.5 На факултетите ќе се основа Канцеларија за докторски студии  која ќе ја води 

Деканот и ќе биде одговорен за прифаќање на барањата за докторски тези како и за процесот 

за докторатури.  

 

4. До почетокот на докторските студии , стерпенот на доктор на науки при ЈИЕУ  може да 

се здобие  со пријавување на темата и одбраната на докторскиот труд , според системот  на 

менторство.  

 

5-5.1Докторската дисертација е независен научен труд. Таа е резултат  на независно 

истражување и придонесува за развојот  на одредената научна област.   

 

5.2 Кандидатот може да ја изготви неговата научно-истражувачка работа , дел од 

докторската дисертација во центарот за научно истражување од поедничечниот факултет  

каде што ќе се презентира тезата или во некој друг научно-истражувачки центар. 

5.3 ЈИЕУ ќе одобрува само оригинални тези кои за прв пат ќе бидат презентирани на 

факултетите на ЈИЕУ.   

 



Доставување  на докторската дисертација  и услови  за стекнување на научен 

степен доктор на науки  
6-6.1. Дисертацијата на научниот степен доктор на науки при факултетите на  ЈИЕУ  може 

да ја презентира лице кое поседува македонско државјанство или лице со друго 

државјанство, кое има  завршено последипломски магистерски студии и се стекнало со 

научен степен магистер.  

 

6.2. Дисертација за  научен степен доктор на науки  може да ја  достави кандидатот кој е  

дел од академскиот  кадар на ЈИЕУ.  

 

6.3. Докторската дисертација може да се презентира само во постоечките полиња на студии 

во првиот и вториот циклус на сите пет факултети при ЈИЕУ.    

7. 

7.1. Индивидуите  го поднесуваат барањето до наставно-научниот  совет  на Факултетот.   

 

7.2. Трудот кој ќе го избере кандидатот  мора да биде оригинален и да се презеннтира за прв 

пат.  

 

7.3 По прифаќањето на барањето за докторскиот труд, Деканот на одредениот факултетот  

пред да го свика  наставниот совет за назначување на Комисија за евалуација  на 

адекватноста  на тезата и индивидуата, ќе назначи странски  оценувач на  трудот . 

  

7.4. Индивидуата до канцеларијата на Деканот треба  да  достави општа идеа за тезата  во 

која  ќе бидат наведени причините поради кои оваа теза е избрана , идеата треба да биде 

напишана во поглавја на англиски јазик од 1 до 10 страни.  

 

7.5. По позитивната евалуација  од страна на странскиот оценувач, Деканот на факултетот 

го свикува Советот на факултетот за да назначи Комисија  за евалуација на адекватноста на 

трудот и на индивидуата.   

 

7.6.Доколку Советот на факултетот  заклучи дека бараната тема е вклучена во студиската 

област  на факултетот, тогаш ќе се назначи Комисија за евалуација на адекватноста на тезата 

и на индивидуата (составена од 3 до члена). Деканот на факултетот  ќе го информира 

наставно научниуот  совет  на  ЈИЕУ  во однос на назначувањето на Комисијата како и за 

позитивната евалуација  на странскиот оценувач и ќе предложи започнување со 

процедурата за докторска дисертација.  

 

7.7. Ополномоштувањето  на овој Правилник  не преставува пречка  на Деканите  да ја 

започнат процедурата за прибирање на барања на индивидуите и назначување на странски 

оценувачи.  

8. Откако ќе се заврши докторската дисертација може исто така јавно  да се презентира  на 

три јазика: албански, македонски и англиски.   

 

9. Трошоците за стекнување на научниот степен Доктор на науки ги покрива самата 

индивидуа според вредноста која ќе ја одреди Ректоратот на ЈИЕУ.  



10. 

10.1 Индивидуата во барањето треба да вклучи : 

-  назив на докторската теза; 

-  лични  податоци и возраст  

-  кратка биографија на индивидуата заедно со издадени научни трудови; 

- службен документ за завршување на последипломски студии  за стекнување на научен 

степен магистер; 

- област на студирање каде што е вклучена докторскта дисертација; 

- кратка содржина на тезата  со хипотези кои ги наведува индивидуата; 

- актуелност на тезата;  

- важност и одговорност за развојот на општеството ; 

- користена методологија во текот на дисертацијата;  

- структура на тезата  и библиографија  за  која може да се  даваат консултации; 

- предлог од менторот  кој ќе ја води докторската дисертација .  

 

10.2 Со цел да започне работата  на докторскиот труд , индивидуата треба да има  

презентирано најмалку еден материјал  на меѓународна конференција.  

 

10.3 Доколку  индивидуата нема презентација на меѓнародни конференции тогаш ќе се 

прифати најмалку една публикација  во меѓународно списание.  

 

10.4 Доколку индивидуата не исполнува ниту еден од условите наведенми во точка 10.2-

10.3 тогаш од неа/него може да се бара  издавање на најмалку две монографии кои  спаѓаат 

во полето на докторски трудови.   

11. 

11.1. Наставно-научниот совет на факултетот, по информирањето на наставно-научниот 

совет  при ЈИЕУ  може да одлучи за предложеното барање со : 

-   негово одобрување , или  

- одбивање со објаснение /причина  дека називот на дисертацијата  не е вклучен во 

студиската област  на факултетот  или индивидуата не ги исполнува условите кои се 

наведени во Член  5-10 од овој Правилник.  

 

11.2. Индивидуата  може да се спротистави  со одлука на Советот на факултетот  со жалба 

која ќе ја достави  во период од 15  дена  до наставно-научниот совет на ЈИЕУ.  

 

 

12. 

12.1. Доколку нема жалби според член 12 тогаш барањето на индивидуата  

 ќе го разгледува комисијата која ќе се состои 3-5 члена од факултетот. Овие членови  ќе ги 

предложи Деканот  и ќе ги одобри наставно-научниот совет на тој факултет.  

 

12.2. Комисијата ја проценува адекватноста на тезата  и на индивидуата  15 дена од денот 

на поднесувањето на барањето.  

 



12.3. Членовите на Комисијата  може да се локални или странски државјани , академски 

кадар кој е компетентен  во областа на студирање  во која спаша докторскиот труд и треба 

да имаат минимално звање Доцент доктор. 

  

12.4. Еден од членовите на комисијата во исто време е и ментор.  

 

12.5 Претседателот на комисијата, членовите на комисијата и менторот ќе добијат 

соодветен паричен надоместок.  

 

12.6 Износот на исплата според член 12.5 ќе го одреди Ректоратот на ЈИЕУ.   

13. 

13.1. Менторот го назначува Советот на факултетот  и треба да биде познат експерт  од  

факултетот  или надворешпен експерт од бараната  студиска област. 

 

13.2. Менторот може да дозволи максимум еден докторски труд на една индивидуа.  
 

14. По одобрувањето од Комисијата, советот на факултетот го одобрува започнувањето  на 

тезата за дисертација. Називот на тезата, името на индивидуата, името на менторот  и 

имињата на членовите на комисијата  ќе се објават во Билтенот на ЈИЕУ и на веб страната 

на ЈИЕУ на сите три јазика : албански, македонски и англиски.  

 

Работа на докторска дисертација 

15. 

15.1. Докторската дисертација се пишува на јазик кој ќе го избере индивидуата , со 

задолжителен апстракт на англиски јазик.     
 

15.2. Во текот на подгтовките на докторската дисертација, индивидуата треба да ги следи 

предлозите и советите на менторот.  
 

15.3.По завршување на докторската дисертација и откако менторот ќе процени дека 

индивидуата  успешно го завршила составувањето, менторот го доставува извештајот до 

Советот на факултетот.    

16. 

16.1. Советот на факултетот, по добивањето на позитивна евалуација од менторот за 

завршената работа на докторската дисертација на кандидатот, назначува тричлена комисија 

за одбрана на докторската дисертација во период од осум дена откако менторот ќе даде 

позитивна евалуација.  
 

16.2. Советот може да одлучи дали Комисијата за докторска дисертација  ќе биде истата 

комисија и за нејзина одбрана.  

17. 

17.1. Индивидуата, по назначувањето на Комисијата за јавна одбрана, доставува 8 копии од 

докторската дисертација до Канцеларијата на Деканот.  
 



17.2. Работата на докторската дисертација останува отворена за јавна рецензија во период 

од 30 дена , давајќи му можност на кадарот на факултетот да  биде во тек со работата.  
 

18. По истекот на крајниот рок  од 30 дена за јавната расправа , Комисијата за одбрана  на 

докторската дисертација  за период од 15 дена ја презентира рецензијата за авторизација на 

јавната одбрана , коа е издадена во билтенот на  ЈИЕУ и веб страната на Универзитетот.    
 

19. Советот на факултетот   за период од 15 дена  од добивањето на позитивната рецензија  

за одбраната на докторската дисертација  го закажува датумот за јаваната расправа за 

докторската дисертација.  
 

Одбрана на докторската дисертација 

20. 

20.1. Индивидуата  јавно ја брани докторската дисертација пред Комисијата за одбрана на 

докторската дисертација која се состои од три члена. 

20.2. Денот и местото за јваната одбрана, името на индивидуата и називот на дисертацијата 

се објавуваат во дневен печат  и на веб страната на ЈИЕУ, најмалку 8 дена пред јавната 

одбрана на докторската дисертација.  

21. 

21.1. Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи при објектите на ЈИЕУ.  
 

21.2. Пред одбраната, Претседателот на Комисијата за одбрана се назначува од трите члена 

на Комисијата за јавна одбрана (менторот на индивидуата неможе да се избере за 

Претседател).   
 

22. За јавната одбрана се подготвува  службен записник кој го потпишуваат трите члена на 

Комисијата.     
 

23.Одбраната на докторската дисертација  се спроведува по следниов редослед :  

- Претседателот на Комисијата им посакува добредојде  и ја отвара јавната одбрана;  

- Секретарот на факултетот  ги чита забелешките од  биографијата на индивидуата и 

неговите/нејзините научно-истражувачки активности;  

- Менторот, кој  во меѓувреме е член на Комисијата ја чита рецензијата  која ја проценила 

Комисијата за докторска дисертација ;  

- Претседателот на Комисијата  ја поканува индивидуата да се претстави  и да ја одбрани 

докторската дисертација;  

- Претседателот на Комисијата  им дава збор на менторот и членовите на Комисијата да го 

дадат нивното јавно мислење во однос на дисертацијата;  

- Членовите на Комисијата му/и поставуваат прашања на индивидуата;  

Комисијата се повлекува со цел  да донесе одлука  која се однесува на одбраната на 

докторската дисертација.    

2. 

24.1. Претседателот на Комисијата се произнесува за одлуката која ја донесува Комисијата 

со давање на една од следниве три евалуации:  

- Успешно одбранета докторска дисертација   

-  Одбранета докторска дисертација  



-  Одбиена докторска дисертација.  
 

24.2. По одбраната, членовите на Комисијата го потпишуваат записникот  за јавната 

одбрана  и целосниот материјал се доставува до Канцеларијата на Деканот на  одредениот 

факултет.   
 

25. Канцеларијата  на Деканот на факултетот ја издава потврдата за здобивање  на степен 

Доктор на науки на индивидуата по успешната одбрана . 

26. 

26.1. Личноста која се здобива со степенот Доктор на науки се унапредува во ова звање на 

церемонијата за  унапредување која се организира на ниво на Ректоратот на ЈИЕУ.  
 

26.2. Ректорот на ЈИЕУ ги води процесот  и церемонијата на унапредување.  

27. 

27.1. По завршувањето на јавното унапредување на Доктор на науки, индивидуата  добива 

диплома за степенот Доктор на науки на албански, македонски и англиски јазик.   
 

27.2. Дипломата ја потпишува Ректорот на ЈИЕУ и Деканот на факултетот каде што се 

одржала одбраната на докторскиот труд.   
 

 28. Овој правилник стапува на сила  од денот на одобрувањето од страна на Сенатот на 

ЈИЕУ.   

 


