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Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 82 од 08.05.2018), чл. 208, став 1, алинеја 2 од 
Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник, бр. 425 од 28.6.2019), Одлуката на Ректорската управа на Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,  бр 02-275/5 , донесена на 268. седница одржана на 21.2.2022 година), Одлуката на Ректорската 
управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,  бр 02-695/50 , донесена на 272. седница одржана на 16.6.2022 година и Одлуката на 
Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување  на студии од втор циклус на јавните 
високообразовни установи бр. 41-4894/1 од 14.6.2022 г., (Сл. весник бр. 139 од 2022 г.), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува 

К О Н К У Р С  
за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на  

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година 

I. Број на студенти  

На факултетите и институтите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на втор циклус студии во учебната 
2022/2023 година може да се запишат следниов број студенти:  

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 
Број на 

студенти 

Траење на 
студиите во 

семестри 

Школарина  
(во евра) 

ФАКУЛТЕТИ      

Филозофски факултет       
(бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А)  

 2/4   

Филозофија1 30 2 1915 

Педагошки науки2 15 2 1948 

Менаџмент во образование 20 2 1948 

Социологија 30 2 1948 

Европски студии за интеграција 30 2 1948 

Историја и архивистика 25 2 1915 

Историја на уметноста 25 2 1915 

Класична филологија, византологија и микенологија 20 2 1915 

Стратегиски и одбранбени студии 30 2 1948 

Безбедност 40 2 1948 

Мир – мировните политики, глобализација, мирот и конфликтите 20 2 1948 

Социјална работа и социјална политика 40 2 1948 

Социјален менаџмент 25 2 1948 

Меѓународни односи - разрешување конфликти, дипломатија и 
глобално управување 

30 2 1948 

Интеррелигиски студии 30 2 1915 

Интеррелигиски студии 50 4 2956 

Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент 20 2 1948 

Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент  20 4 3086 

Психологија3 30 2 1915 

Археологија 20 2 1915 

Специјална едукација и рехабилитација – интелектуална попреченост и 
аутизам 

40 2 1948 

Специјална едукација и рехабилитација – моторни нарушувања 40 2 1948 

Специјална едукација и рехабилитација –оштетувања на видот 10 2 1948 

Специјална едукација и рехабилитација – оштетувања на слухот 40 2 1948 

Специјална едукација и рехабилитација – специфични тешкотии во 
учењето 

40 2 1948 

Инклузивно образование 15 2 1948 

                                            
1 На оваа студиска програма можат да се запишат: кандидати со завршени студии по филозофија на прв циклус на студии (240 ЕКТС) 
2 На оваа студиска програма можат да се запишат:кандидати со завршени четиригодишни студии на прв циклус на студии (240 ЕКТС) на некој 
од наставничките факултети и остварен просек на оценки одминимум 7,5или кандидати со завршено високо образование VII/1 степен (пред 
воведување на ЕКТС) од општествени и хуманистички науки и други сродни научни дисциплини и остварен просек од 7,5. 
3 На оваа студиска програма можат да се запишат: кандидати со завршени студии по психологија на прв циклус на студии (240 ЕКТС). 
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СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 
Број на 

студенти 

Траење на 
студиите во 

семестри 

Школарина  
(во евра) 

Менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности 60 2 1948 

Интеркултурни стуии 30 2 1915 

Мир – мировните политики, глобализација, мирот и конфликтите 20 4 3086 

Стратегиски и одбранбени студии 30 4 3086 

Безбедност 40 4 3086 

Менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности 60 4 3151 
 

II. Право на конкурирање 

- Право на конкурирање имаат кандидати што го исполнуваат општиот услов да завршиле прв циклус студии на соодветни 
или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус 
студии на соодветниот факултет, односно научен институт. 

- Право на конкурирање за запишување во VII (седми) семестар на интегрираните петгодишни студии од прв и втор 
циклус на Архитектонскиот факултет имаат кандидати кои завршиле прв циклус на соодветни студии и кои 
исполнуваат други услови предвидени со студиската програма за интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус 
на Архитектонскиот факултет. 

- Право на конкурирање за запишување во X (десетти) семестар на интегрираните петгодишни студии од прв и втор 
циклус на Архитектонскиот факултет имаат кандидати кои дипломирале на Архитектонскиот факултет според студиска 
програма во траење од 10 (9+1) семестри, пред воведување на студиската програма за интегрирани студии од прв и втор 
циклус и кои се стекнале со стручното звање дипломиран инженер архитект.   

- Право на конкурирање за запишување на Студиите по дидактика и методика на наставата по германски јазик на 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ имаат кандидати кои дипломирале на германски јазик и книжевност 
(наставна насока) – професор по германски јазик и книжевност и освоиле 240 бодови, со: 

- просечен успех по сите предмети најмалку 8 (осум); 

- просечен успех по предметите Современ германски јазик / Германски јазик, во сите четири години најмалку 8 (осум); 

- просечен успех по предметите Методика на германскиот јазик, во трета и четврта година најмалку 8 (осум). 

По завршувањето на пријавувањето, кандидатите ќе бидат поканети на интервју. Позитивниот резултат од интервјуто е 
услов за запишување. 

III. Документи за пријавување и запишување  

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на 
www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.  

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата 
што се поднесува при пријавувањето за запишување.  

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на една од електронските 
адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите.  

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за 
електронско пријавување.  

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи: 

- пријавен лист за запишување;  

- електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);  

- оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);  

- куса биографија (CV);  

- потврда за активно познавање странски јазик;  

- потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот: 
Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ;  Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-
ХХХ-03161; Конто 722313 00); 

- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);  

- список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);  

- документи за евентуални награди, признанија и други документи. 

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно 
поднесена. 

http://www.upisi.ukim.mk/
http://www.upisi.ukim.mk/
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Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните 
документи за пријавување и за запишување 

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат: 

- индекс и пријавни листови   
- две фотографии (3,5х4,5) 

IV. Рокови за пријавување и запишување  

 Прв рок Втор рок* 

Пријавување на кандидатите 19 до 27.9.2022 7. до 17.2.2023 

Запишување на кандидатите 3 и 4.10.2021 21. до 23.2.2023 

 
 Втор уписен рок ќе се спроведе на единиците, односно на студиските програми за кои не  се пополнети 

конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.   

По реализацијата на првиот уписен рок, за непополнетите места на единиците, односно студиските програми, 
Универзитетот, на својата интернет страница, ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен 
рок во учебната 2021/2022 година. 

 
 
 
 
ЗАБЕЛЕШКИ: 

- Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд. 

- На кандидатите им е дадена можност на факултетите/институтите со поголем број студиски програми, освен за 
првиот избор на студиската програма за којашто конкурираат, да можат да изберат уште една или повеќе студиски 
програми, односно да се определат и за втора, трета итн. студиска програма, доколку не успеат да бидат на ранг-
листата на примени кандидати на првоизбраната студиска програма.    

- Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, 
потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може 
да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти - носители на студиските програми.  

 


