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Наставно-научен совет
на Технички факултет, Битола
ДОПОЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИУМИ ЗА УПИС НА ТРЕТ ЦИКЛУС ВО
АКАДЕМСКАТА 2018/19 ГОДИНА НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ,
БИТОЛА
Во согласност со Конкурсот за упис на трет циклус во академската 2018/19 година на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола, објавен на 27.06.2018 год., Технички
факултет, Битола ги објавува дополнителните критериуми за упис на студиските програми
од трет циклус на овој факултет:
Право за запишување на трет циклус (докторски студии) на Технички факултет, Битола
имаат кандидатите со:
 Минимална просечна оценка на студиите од 1 циклус, односно додипломски студии од
7,5 и
просечна оценка на втор циклус студии (последипломски студии) од 8.00.
 Расположливост на ментор од областа за која апликантот се определил во своето
мотивационо писмо. Ове се потврдува после извршено интервју и добиена писмена
согласност од потенцијалниот ментор.
 Познавање на англиски јазик на ниво „B2“ (разбирање, зборување, пишување).
Право за запишување на студиската програма СООБРАЌАЈНО-ТРАНСПОРТНО
ИНЖЕНЕРСТВО имаат:
o Лица кои дипломирале на прв циклус (додипломски студии) на сообраќаен
факултет
o Лица кои дипломирале на прв циклус (додипломски студии) на Технички
факултет, Градежен факултет или Машински факултет на студиска програма од
сообраќај/ транспорт
Право за запишување на студиската програма МАШИНСТВО имаат лица кои
дипломирале на прв циклус (додипломски студии) на машински факултет и/или други
технички факултети.
Покрај документите наведени во Конкурсот за упис на трет циклус во академската
2018/19 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола, кандидатите доплнително
треба да достават:
 Диплома/уверение за завршен прв циклус студии, односно додипломски
студии со податок за просечна оценка
 Диплома/уверение за завршен втор циклус студии, односно последипломски
студии со податок за просечна оценка
 Доказ за познавање на англиски јазик на ниво “B2”
Раководител на Совет на докторски студии
на Технички факултет, Битола
Ред. проф. др. сц. Никола Крстаноски

ADDITIONAL CRITERIA FOR ENROLLMENT IN THE THIRD CYCLE IN
THE ACADEMIC YEAR 2018/19 FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES,
BITOLA
In accordance with the call for enrollment into the third cycle of studies in the academic year
2018/19 published by the University "St. Kliment Ohridski ", Bitola, from 27.06.2018, the Faculty of
Technical Sciences, Bitola announces the additional criteria for enrollment in the third cycle
curricula at this faculty:
The right to enroll in a third cycle (doctoral studies) at the Faculty of Technical Sciences,
Bitola have candidates with:
• Minimum average grade for the first cycle or undergraduate studies of 7,5 and average grade of
second cycle (postgraduate) studies of 8.00.
• The availability of a supervisor in the area for which the applicant has determined in his letter of
motivation. This is confirmed after an interview and received a written consent from the potential
supervisor.
• Knowledge of English language at level “B2” (understanding, speaking, writing).
Entry requirement for the study program “TRANSPORT AND TRAFFIC ENGINEERING”:
 First cycle diploma from Faculty for transport engineering
 First cycle diploma from: Technical faculty, Mechanical Engineering faculty or Civil
engineering faculty and that graduated from transport study program.
Entry requirement for the study program “MECHANICAL ENGINEERING”
 First cycle diploma from Faculty for mechanical engineering and/or other engineering
faculty
In addition to the documents stated in the Third Cycle call for enrollment in the academic
year 2018/19, at the University "St. Kliment Ohridski ", Bitola, the candidates should additionally
submit:
• Diploma / Certificate for completed first cycle studies, ie undergraduate studies with average score
• Diploma / Certificate for completion of a second cycle of studies, ie postgraduate studies Studies
with data for average grade
• Proof of English language skills at "B2" level
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