
Роковите за извршување на активностите во рамките 
на зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година за 
студентите запишани на трет циклус-докторски студии 

Врз основа на Академскиот календар на Школата за докторски студии за 2022/2023 година, 
Ви ги доставуваме роковите за извршување на активностите во рамките на зимскиот 
семестар во учебната 2022/2023 година. 

1. Крајниот рок за доставување на пријавата за докторскиот семинар  во третиот 
(доколку кандидатите имаат  пријавено тема за изработка на докторска 
дисертација) или петтиот семестар  и пишаниот труд е најдоцна до  2 декември 2022 
година (петок). Пријавата и два примероци од трудот за докторскиот семинар  се 
доставуваат во Канцеларијата за втор и трет циклус студии од страна на студентите. 

Менторите  целокупната документација (пријавата, трудот, потпишаната рецензија од сите 
членови на комисијата и потпишан записник од сите членови на комисијата  за 
валоризација на кредитите) ја доставуваат во канцеларијата за втор и трет циклус студии 
најдоцна до 19 декември 2022 година (понеделник). Пријавата која ја поднесуваат 
студентите и записникот кој треба да го потпишат членовите на комисијата Ви го 
доставуваме во прилог. Во индексот на студентот раководителот (согласно новото Упатство 
за единствена материјална евиденција) ги потпишува и ги потврдува активностите од 
реализираниот докторски семинар. 

  

2.    Активностите поврзани со работилницата за истражувачка практика во 
четвртиот и шестиот семестар ќе се организираат на ниво на студиска програма. 
Студентот е потребно да достави пријава за работилница и пишан труд во 
канцеларијата за втор и трет циклус студии најдоцна до 19 декември 2022 година 
(понеделник). 

Раководителот на студиската програма на трет циклус студии - докторски студии има 
обврска да ја организира работилницата. Записникот од валоризација на кредитите за 
одржана работилница (даден во прилог) го потпишуваат менторот и раководителот. Во 
индексот на студентот менторот ги потпишува и ги потврдува активностите од 
реализираната работилница. Раководителите целокупната документација (пријавата, 
пишаниот труд и потпишан записник за валоризација на кредитите) ја доставуваат во 
канцеларијата за втор и трет циклус студии најдоцна до 20 јануари 2023 година (петок). 

  

3.    Рокот за пријавување на  годишната конференција во вториот семестар, како 
и  годишната конференција од четвртиот и шестиот семестар кои ги организира 
Школата за докторски студии е од 7.11.2022  до 11.11.2022 година. Сите пријави 
пристигнати после дадениот рок нема да бидат земени во предвид. 



o годишните конференциии со јавна презентација за  докторанди во II, IV и VI 
семестар предвидено е да се реализираат во периодот од 1.12.2022  до 
9.12.2022 година. 

 (Напоменуваме дека овие рокови можат да претрпат измена за која благовремено ќе 
бидете известени). 

На следниот линк можете да добиете подетални информации поврзани со вашето 
студирање: https://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=227&glavno=8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNOUNCEMENT Deadlines for completing the activities 
as part of the winter semester in the academic year 
2022/2023 

Based on the academic calendar of the School of Doctoral Studies for 2022/2023, below are 
the deadlines for completing the activities as part of the winter semester in the academic year 
2022/2023. 

1. The deadline for submitting the application (application form) for the doctoral seminar in 
the third (if the candidates have submitted the topic for their doctoral dissertation) or the 
fifth semester and the written paper is 2th of December 2022 (Friday). The students have 
to submit the application form and two copies of the paper in the Office for second and 
third cycle of studies. 

The supervisors should submit all the documents (the application, the paper, the signed review 
by all committee members and the signed record by all members of the committee for credit 
valorization) to the Office for second and third cycle of studies no later than 19th of December 
2022 (Monday). The application submitted by the students and the records that should be signed 
by the committee members are attached to this document. The Head of the study program (in 
accordance with the new guidelines for unique material records) signs and confirms the activities 
of the conducted doctoral seminar in the student’s record booklet (Index). 

2.    The activities related to the workshop in the fourth and sixth semester for all students 
enrolled at the Faculty of Philosophy will be organized at the level of the study program. 
The students should submit an application for the workshop with the title of their paper 
and one copy of the paper to the Department for second and third cycle of studies no 
later than 19 of December 2022 (Monday). 

The Head of the study program is responsible for organizing the workshop. The record for credit 
valorization for the held workshop (in attachment) should be signed by the mentor and the Head. 
The supervisor signs and confirms the workshop activities in the student’s record booklet. The 
Head should submit all the documents (the application, the paper and the signed record for credit 
valorization for the held workshop) to the Office for second and third cycle of studies no later 
than 20st of January 2023 (Friday). 



3. The deadlines for application of  the annual conference in the second semester, as well 
as the annual conference in the fourth and sixth semesters is from 7.11.2022 until 
11.11.2022. All the applications received later than this deadline will not be taken into 
account. 

o The doctoral seminar and the annual conference from the second semester and the 
annual conference from the fourth and the sixth semester are planned to be 
realized from 1.12.2022 until 9.12.2022. 

Please note that these deadlines may be subject to change for which you will be notified 
promptly. 
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