
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА  
СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ 

УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 
 

I. Број на студенти  
 
Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на 
факултетите и институтите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавен во весникот Нова 
Македонија и на интернет-страницата на УКИМ на 26.8.2016 година, во вториот уписен рок во 
учебната 2016/2017 година, се предвидува запишување на следниов број кандидати:  

 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ број на 
студенти 

траење 
во 

семестри 

цена на 
студирање  
(во евра) 

ФАКУЛТЕТИ      
Архитектонски факултет 40   750  
- запишување во VII семестар на интегрираните студии, за кандидати  
  кои завршиле прв циклус студии по архитектура /   

- запишување во X семестар на интегрираните студии, за кандидати кои  
  дипломирале на додипломски студии во траење од 9+1 семестри  40 1 750 

Градежен факултет  22 4 1600 
градежништво 22    
- конструктивна насока 10    
- насока за патишта и железници 6    
- хидротехничка насока 6    
геодезија /    
геотехника /    
менаџмент со недвижности /    
Факултет за електротехника и информациски технологии      205 2 1500 
безжични и мобилни комуникации 10    
комуникациски и информациски технологии 11    
вградливи микрокомпјутерски системи 8    
наменски компјутерски системи  9    
компјутерски мрежи - интернет на нешта  5    
автоматика, роботика и системско инженерство 9    
енергетска електроника 8    
електрични машини и автоматизација 5    
проектен менаџмент 37    
енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој 10    
eлектроенергетика  13    
електроенергетски системи 3    
метрологија и менаџмент на квалитет 8    
дигитално процесирање на сигнали 10    
применета математика и актуарство 10   
обновливи извори на енергија 11    
мултимедиски технологии 10    
микро и нанотехнологии 10    
регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај 18    
Машински факултет 139  2/4 2000/2300 
едногодишни редовни студии 118 2 2000 
производно инженерство 10   2000 



моторни возила 8   2000 
транспорт, механизација и логистика 12   2000 
материјали, заварување и конструктивно инженерство 9   2000 
термичко инженерство 6   2000 
автоматика и флуидно инженерство 11   2000 
индустриско инженерство и менаџмент /    
енергетика и екологија 8   2000 
мехатроника 12   2000 
менаџмент на животен циклус на производ 8   2000 
Sustainable Energy and Environment (на англиски јазик) 8  2000 
мехатронички системи 12   2000 
метрологија, менаџмент и контрола на квалитет 14   2000 
   - метрологија 8   2000 
   - менаџмент и контрола на квалитет 6   2000 
двогодишни редовни студии 21 4 2000/2300 
индустриски дизајн и маркетинг 1) 1 4 2000/2300 
управување со системи по безбедност и здравје при работа 7 4 2000 
метрологија, менаџмент и контрола на квалитет  13 4 2000 
  - метрологија 8   
  - менаџмент и контрола на квалитет 5   
Студии по инженерство на животна средина и ресурси 20 4 2000 
Технолошко-металуршки факултет 106 2 1950 
прехранбена технологија и биотехнологија 8    
нови матерјали – полимери 9    
неорганско инженерство и заштита на животна средина 6    
менаџмент на квалитет 9    
менаџмент на конфекциски процеси 10    
текстилна хемиска технологија и екологија 10    
инженерство на животна средина 10    
металургија и метални материјали 10    
екстрактивна металургија 8    
управување со квалитет и безбедност на храната 8    
електрохемиско инженерство 10    
дизајн и менаџмент на технолошки процеси 8   
Природно-математички факултет  347 2/4   
биологија 61 2 1900 
биохемија и физиологија 22    
екологија и таксономија (модули: наставен, еколошки, таксономски) 29    
молекуларна биологија 10    
географија 108  2/4 1500/2200 
географски информациски системи 8 2 1500 
Туризам 50 2 1500 
Туризам 50 4 2200 
етнологија и антропологија 28 2 1500 
математика 94 2 1500 
математички науки и примена 23    
математичко образование за основно и средно образование 24    
нумеричка оптимизација и апроксимации 25    

математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во 22    

1 На студиската програма индустриски дизајн и маркетинг на Машинскиот факултет, школарината изнесува 
2300 евра за студентите кои првиот циклус го завршиле на други, различни студиски програми и факултети. 
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економија 

хемија 56 2 1500 
наставна хемија 10    
применета хемија 18    
применета хемија - аналитичка биохемија  28    
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство 235  2/4 1800/2500 
едногодишни магистерски студии 157 2 1800 
компјутерски мрежи и е-технологии 14    
интелигентни информациони системи 12    
софтверско инженерство 23    
содржинско базирано пребарување 4    
биоинформатика 9    
екоинформатика (Темпус проект) 5    
сиситем во чип  (Темпус проект) 5    
инженерство на интелигентните системи 6    
кодирање и криптографија 7    
компјутерски науки 10    
софтверско инженерство  (Темпус проект) 13    
статистика и актуарска математика 3    
управување со информатички технологии 14   
пресметување во облак 16   
едукација со ИКТ 16   
двогодишни магистерски студии 78 4 2500 
компјутерски мрежи и е-технологии 5    
интелигентни информациони системи 6    
софтверско инженерство 8    
содржинско базирано пребарување 5    
биоинформатика 5    
екоинформатика (Темпус проект) 5    
сиситем во чип (Темпус проект) 5    
инженерство на интелигентните системи 5    
кодирање и криптографија 5    
компјутерски науки 5    
софтверско инженерство (Темпус проект) 7    
статистика и актуарска математика 5    
управување со информатички технологии 5   
пресметување во облак 7   
Економски факултет  370  2/4 2000/3000 
едногодишни студии 285 2 2000 
економски развој и меѓународни финансии 18    
сметководство и ревизија 10    
статистички методи за бизнис и економија 23    
монетарна економија, финансии и банкарство 57    
менаџмент во осигурувањето 19    
управување во јавниот сектор 36    
европски студии 20    
е-бизнис менаџмент  31    
МБА менаџмент 40    
маркетинг  2    
стратегиски менаџмент на човечки ресурси 29    
двогодишни студии 85 4 3000 
сметководство и ревизија 35    
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монетарна економија, финансии и банкарство 21    
e-бизнис менаџмент 20    
стратегиски менаџмент на човечки ресурси 9    
Правен факултет „Јустинијан Први” 2  451 4 2000/2400 
правни студии 392    
политички студии 22    
студии по новинарство 19    
односи со јавност 18   
Филозофски факултет       915 2/4   
едногодишни студии 600    
Филозофија 29 2 1886 
педагошки науки 25 2 1951 
менаџмент во образованието 26 2 1951 
социологија 18 2 1886 
европски студии за интеграција 24 2 1919 
психологија 17 2 1886 
историја и архивистика 24 2 1821 
историја на уметноста 19 2 1886 
археологија 16 2 1886 
класична филологија и византологија 20 2 1854 
стратегиски и одбранбени студии 29 2 1886 
безбедност 31 2 1886 
студии по мир и развој 20 2 1886 
социјална работа и социјална политика 38 2 1886 
социјален менаџмент 30 2 1886 
специјалистички студии по социјална работа во здравството 26 2 1919 
специјална едукација и рехабилитација 24 2 1886 
инклузивно образование од областа на специјалната едукација и 
рехабилитација 28 2 1886 

малолетничка деликвенција 25 2 1886 
менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности 48 2 2081 
меѓународни односи - разрешување на конфликти, дипломатија и 
човекови права (англиски јазик) 24 2 1886 

интеркултурни студии 29 2 1951 
европски студии (на англиски јазик) 30 2 1915 
двогодишни студии 315 4  
педагошки науки 30 4 3122 
менаџмент во образованието 30 4 3122 
психологија 18 4 3057 
стратегиски и одбранбени студии 29 4 3024 
безбедност 39 4 3024 
студии по мир и развој 20 4 3024 
специјална едукација и рехабилитација 29 4 2992 
меѓународни односи - разрешување на конфликти, дипломатија и 
човекови права (на англиски јазик) 30 4 2959 

интеркултурни студии 30 4 3057 
менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности - потпрограма 
менаџмент на човечки ресурси во јавната администрација и социјалните 
дејности 

15 4 3155 

2 Школарината за упис на втор циклус студии изнесува 2000 евра за студентите кои завршиле прв циклус  
  студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“, а 2400 евра за студентите кои завршиле прв циклус студии  
  на други факултети, односно универзитети. 
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менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности - потпрограма 
претприемништво и развој на човечки ресурси во организациите 15 4 3155 

менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности - потпрограма 
менаџмент на човечки ресурси во културата 15 4 3155 

менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности - потпрограма 
менаџмент на човечки ресурси во образованието и науката 15 4 3155 

Филолошки факултет „Блаже Конески“       /   
македонски јазик    
македонска книжевност    
научна област јазик на јазичните групи     
 англиски јазик    
 германски јазик    
 француски јазик    
 италијански јазик    
 руски јазик    
 полски јазик    
 албански јазик    
 турски јазик    
научна област книжевност     
 англиска книжевност    
 германска книжевност    
 француска книжевност    
 италијанска книжевност    
 полска книжевност    
 општа и компаративна книжевност    
 албанска книжевност    
 турска книжевност    
јазици, бизнис и меѓународна трговија  

(во соработка со Универзитетот во Орлеан, Франција)    

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ 105 2 1500 
предучилишно воспитание 25   
 - македонски наставен јазик 10   
 - албански наставен јазик 10   
 - турски наставен јазик 5   
одделенска настава 50   
 - македонски наставен јазик 20   
 - албански наставен јазик 20   
 - турски наставен јазик 10   
библиотекарство 30   
Медицински факултет                                  17 4  
магистерски студии по јавно здравство  17 4 2000 
стручни специјалистички студии по клиничка логопедија /   
Стоматолошки факултет 13 2 1600 
стоматологија 13    
  - стоматолошка протетика /   
  - парадонтологија 1   
  - ортодонција 1   
  - орална патологија 5   
  - максилофацијална хирургија 4   
  - орална хирургија /   
  - детска стоматологија /   
  - превентивна стоматологија /   
  - дентална патологија 2   
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Фармацевтски факултет 101  2/4 1500/2000 
специјалистички студии по здравствен менаџмент и фармакоекономија 8 2 1500 
магистерски студии по здравствен менаџмент и фармакоекономија 9 4 2000 
специјалистички студии по фармацевтска регулатива 13 2 2000 
специјалистички студии од областа на фитотерапијата 10 2 1500 
магистерски студии од областа на козметологијата 5 2 2000 
специјалистички студии од областа на козметологијата 5 2 1500 
магистерски студии од областа на индустриската фармација 9 2 2000 
специјалистички студии од областа на индустриската фармација 9 2 1500 
магистерски студии по лабораториска анализа и инженерство во 
фармацијата 23 4 2000 

специјалистички студии по хомеопатски лекови 10 2 1500 
Факултет за физичко образование, спорт и здравје 48 2 2000 
кинезиологија 25    
спортски менаџмент 23    
Факултет за земјоделски науки и храна 170  2/4 1500/2500 
растителна биотехнологија  28  2/4 1500/2500 
 - поледелство     
 - преработка на поледелски култури     
 - градинарство и цвеќарство     
 - овоштарство     
 - лозарско производство     
 - винарско производство     
 - производство на алкохолни пијалоци     
 - генетика и селекција на растенијата     
анимална биотехнологија 30  2/4 1500/2500 
 - генетика и селекција     
 - исхрана на животни     
 - менаџмент на здравје и благосостојба на животните     
 - говедарство     
 - овчарство     
 - козарство     
 - свињарство     
 - живинарство     
 - рибарство     
 - пчеларство     
преработка на земјоделски производи од анимално потекло 16  2/4 1500/2500 
 - млеко и млечни производи     
 - месо и производи од месо     
 - нутриционизам и контрола     
 - безбедност на храна од анимално потекло     
агроекономика (двогодишни студии)  18 4 2500 
менаџмент на природните ресурси и животната средина 24  2/4 1500/2500 
 - педологија      
 - екологија     
 - извори на загадувањето во земјоделството     
 - агрохемија     
 - мелиорации и ерозија во земјоделството     
 - наводнување     
квалитет и безбедност на храна 29  2/4 1500/2500 
 - микробиологија     
 - квалитет и безбедност на храна     
 - етноботаника     
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 - преработка на овошје и зеленчук     
фитомедицина 15  2/4 1500/2500 
механизација 10  2/4  1500/2500 
 - механизација на растително производство     
 - механизација на сточарско производство     
менаџмент на агротуризам 3 (двогодишни студии)                    /    
агробизнис–меѓународни студии (двогодишни студии)     (во мирување) /    
Шумарски факултет 38 2 1800  
шумарство 18   
озеленување и унапредување на животната средина 20   
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер 40 2 1800 
дизајн и технологии на мебел и ентериер 40    
Факултет за драмски уметности 12  2/4 1700/2500 
театарски (сценско-изведувачки) студии 4 2  
- актерска игра /   
 - театрологија  4    
филмски (аудиовизуелни) студии  3 2  
 - филмско и ТВ сценарио /    
 - филмска и ТВ режија  2    
 - монтажата како аудиовизуелно естетско поимање 1   
студии по продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните 
уметности 5 2  

  - продукција 5    
Факултет за музичка уметност 62 2 2200 
музички науки 28    
музичка интерпретација и композиција 30    
балетска педагогија 4    
Факултет за ликовни уметности 39 2 2175 
сликaрство 13    
вајарство 14    
графика 12    
конзервација и реставрација /   
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“4 14 2/4 1500/2000 
теологија  4 2 1500 
теологија  10 4 2000 

ИНСТИТУТИ 941    
Економски институт  334  2/4  
едногодишни студии 154 2 1900/2300 
финансиски менаџмент 35   1900 
меѓународен менаџмент  29   1900 

меѓународна економија  6   1900 

претприемништво  29   1900 

агробизнис  5   1900 

логистика на бизнисот 21   1900 

бизнис менаџмент 24   1900 

Business management (на англиски јазик) 5   2300 

3 На студиската програма менаџмент на агротуризам, во организација на Факултетот за 
земјоделски науки и храна и Економскиот институт, запишувањето и организирањето настава во 
учебната 2016/2017 се врши на Економскиот институт 
4 Право на запишување имаат кандидати кои имаат завршено прв циклус студии на факултети, 
односно студиски програми од областа на хуманистичките науки (теологија, филозофија, 
историја, историја на уметност и археологија, филологија и книжевност, културолошки студии 
или музичка уметност)  
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двогодишни студии 180 4 2450 
финансиски менаџмент  45    
меѓународен менаџмент  29    

меѓународна економија  10    

претприемништво  30    

агробизнис  5    

логистика на бизнисот 19    

бизнис менаџмент 23    

менаџерска економија 19   

Земјоделски институт  67  2/4 1500/2500 
растителна биотехнологија 17  2/4 1500/2500 
 - енологија  15 2 1500 
 - енологија  2 4 2500 
растително производство 50  2/4 1500/2500 
 - семепроизводство на поледелски и градинарски растенија  10 2 1500 
 - семепроизводство на поледелски и градинарски растенија  5 4 2500 
 - расадничко производство  10 2 1500 
 - расадничко производство  5 4 2500 
 - интегрално производство 10 2 1500 
 - органско производство 10 2 1500 
Институт за сточарство 20 4 1500 
сточарство 10    
рибарство 10    
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања 74  2/4 1800/2450 
едногодишни студии 30 2 1800 
менаџмент на човечки ресурси 8 2  
комуникации  4 2  
културата во ерата на кибернетиката 5 2  
општествен развој 4 2  
политички науки и човекови права 4 2  
социологија – менаџмент на општествени промени 5 2  
двогодишни студии 44 4 2450 
менаџмент на човечки ресурси 16 4   
комуникации 5 4  
нови медиуми и социјални мрежи  5 4  
културата во ерата на кибернетиката 5 4  
општествен развој 4 4  
политички науки и човекови права 5 4  
социологија – менаџмент на општествени промени 4 4  
Институт за земјотресно инженерство и инженерска 
сеизмологија 77  2/3/4 900/1400/1900 

конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање 9 2 900 
конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање 15 3 1400 
конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање 11 4 1900 
земјотресно инженерство 13 2 900 
земјотресно инженерство 15 3 1400 
земјотресно инженерство 14 4 1900 
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ 59 2  1200 
македонистика со комуникологија 59    
Институт за македонска литература  117  2/4 1400/1900 
културолошки студии во книжевноста (едногодишни) 57 2 1400 
културолошки студии во книжевноста (двогодишни) 60 4 1900 
Институт за национална историја  99 2 1250 
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историја на Античка Македонија 10   
историја на Византија 10   
Балканот и Македонија во османско-турскиот период 9   
Балканот во ерата на формирањето на националните држави 10   
историја  на македонското националноослободително движење 10   
воена историја на Македонија 10   
историја на култовите и религиите во Македонија 10   
историја на културата на Македонија 10   
социјално-економска историја на Македонија 10   
историја на дипломатијата на балканските држави 10   
Институт за фолклор  7 2 1300 
фолклористика 7     
 - интермедијални студии по фолклористика 5     
 - фолклористички истражувања на културата 2     

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 
 

II. Право на конкурирање 
Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови: 
 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 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 Градежниот факултет имаат: 
 кандидати, кои во претходно завршеното високо образование се стекнале со најмалку 

240 ЕКТС-кредити. 
 
III. Документи за пријавување  

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

 
Пријавувањето се врши на соодветниот факултет односно научен институт.  
Со пријавата кандидатите поднесуваат:  
 пријавен лист за запишување;  
 електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);  
 диплома за завршен прв циклус студии;  
 куса биографија (CV);  
 потврда за активно познавање странски јазик;  
 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.   
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IV.   Рокови за пријавување и запишување  
 

Втор уписен рок - 2016/2017 *) 

Пријавување на кандидатите 9-20 јануари 2017 
Запишување на кандидатите 26 и 27 јануари 2017 
 
*) Вториот уписен рок ќе се спроведе на факултетите/институтите, односно 
студиските програми на кои се објавени слободни места за запишување студенти во 
вториот уписен рок и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на 
наставата во летниот семестар на учебната 2016/2017 година.   

На следниве факултети, односно студиски програми нема да се врши запишување 
студенти во вториот уписен рок: 

- Градежен факултет - геодезија, геотехника, менаџмент на недвижности 
- Филолошки факултет „Блаже Конески“  
- Медицински факултет - стручни специјалистички студии по клиничка логопедија 

 
 
 
ЗАБЕЛЕШКА: 
 
 Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд. 
 Детални информации за условите за запишување 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. 

 
 
 
 
 

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:  
http://www.ukim.edu.mк 
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