РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ
Во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје донесена на 202. седница, одржана на 22.2.2016 година и Одлуката на Владата на Р.М. бр.
42-2432/1 од 22.2.2016 година (Службен весник на Р.М. бр. 58 од 28.3.2016), Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје објавува
КОНКУРС
за запишување студенти на втор циклус студии на студиската програма по
конференциско толкување на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2016/2017 година
I.

Број на студенти

На едногодишната студиска програма од втор циклус студии по конференциско толкување
на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во
учебната 2016/2017 година е предвиден следниов број студенти:



Филолошки факултет „Блаже Конески”
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II.

Право на конкурирање
Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:
 Да завршиле прв циклус студии и кои исполнуваат други услови предвидени со
студиската програма по конференциско толкување на Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“.

III.
Документи за пријавување
Пријавувањето се врши на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.
 Пријавен лист за запишување;
 Диплома за завршен прв циклус студии и освоени најмалку 240 кредити;
 Куса биографија (CV);
 Потврда за знаење странски јазик;
 Препораки од наставни или научни работници (не е задолжително);
 Список на стручни или научни трудови и примерок од нив (не е задолжително);
 Документи за евентуални награди, признанија и други документи (не е задолжително).
IV.
Рок за пријавување на кандидатите
 Кандидатите се пријавуваат во периодот од 11 мај до 10 јуни 2016 година.
V.
Селекција на кандидатите
По завршувањето на рокот за пријавување, кандидатите ќе имаат средба со
наставниците, кои ќе оценат дали тие умеат без бележење усно да ја пренесат
суштината на две до триминутен говор, од еден на друг јазик. Поканата ќе им се упати
на кандидатите што ги исполнуваат условите за запишување предвидени со студиската
програма и на оние што доставуле комплетна документација, а предност имаат тие што
пријавиле најмалку два странски јазика. Оценувањето има селективен карактер: право
на запишување стекнуваат кандидатите што успешно ја извршиле задачата.



ЗАБЕЛЕШКА:
 Детални информации за условите за запишување, можноста за добивање стипендии од
Европската комисија, потребната документација, организацијата и временскиот
распоред на студиите, како и за други прашања, заинтересираните кандидати можат
да добијат на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.
Конкурсот е објавен на интернет-страницата:
http://www.ukim.edu.mк

