
Кандидатот кој се пријавил на Конкурсот, ги поднесува освен 
документите за упис (подолу наведени) и следниве документи 
во печатена форма: 
 

▪ пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за 
која конкурира; 

▪ писмо за мотивација со назначување на областа на истражување и  
▪ првична согласност на ментор од листата на ментори; 
▪ кратка биографија; 
▪ докази со кои се докажува исполнетоста на условите за 

запишување, и тоа: 
 
- фотокопja од уверение за положени испити од прв циклус студии 
односно од додипломски студии (заверено на нотар); 
- фотокопиja од уверение за положени испити од втор циклус студии 
односно од постдипломски студии (заверено на нотар); 
- фотокопиja од диплома од прв циклус студии односно од додипломски 
студии (заверено на нотар); 
- фотокопиja од диплома од втор циклус студии односно од 
постдипломски студии (заверено на нотар); 
- фотокопиja од уверение за положен специјалистички испит (заверено 
на нотар) или потврда за најмаклу втора половина на здравствена 
специјализација (оригинал);  
- сертификат/ уверение за познавање на англиски јазик; 
- 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 – докторски 
студии, како и еквиваленција на оценките доколку системот на 
оценување е различен од Р.С.Македонија. 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Кандидатите кои завршиле прв односно втор циклус студии на 
студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
а на кои не им е издадена диплома за завршени студии, може да ги 
поднесат сите останати документи и потврда од стучните служби на 
факултетот дека постапката за изработка на диплома е во тек 
(оригинал). 
 
 
 
Документи за запишување 
 
При запишувањето, (од 25.10.2021 - 03.11.2021), кандидатите ги 
поднесуваат во оригинал или фотокопија заверена на нотар, сите 



документи кои ги доставиле преку електронска пошта во скенирана 
форма и дополнително следните: 
 

 индекс и пријавни листови; 
 две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со 

димензии 2 х 3); 
 потврда за уплатена прва рата од школарината. 

 
Школарината се плаќа на 6 рати, на почетокот на секој семестар, во 
денарска противвредност.  
 
 
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; 
- банка на примач: Народна банка на Република Македонија 
 
 
Остатокот од износот 500 евра се плаќа на сметка на Медицинскиот 
факултет на следнава: 
- жиро сметка: 100000000063095 
-  сметка на буџетски корисник 160011151778813 
-  приходна шифра и програма 723119-41 
-  банка на примач: Народна банка на Република Македонија 
 


