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Врз основа на член 25, став 2 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот ,,Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 245 од 2 мај 2013 год.), се дава следнава  

 
 
 

С О Г Л А С Н О С Т 
 
 
Јас, _________________________________ сум согласен да бидам ментор на студентот на трет 

циклус докторски студии  __________________________, запишан на студиската програма 
_______________________________, потесна област на истражување _______________________, 
по Конкурсот во академската 2017/2018 година. 

 
Согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 

трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, како 
ментор, ги прифаќам утврдените обврските, и тоа: 

• да го советувам, да го насочувам и да го водам кандидатот/студентот; 
• да остварувам консултации со студентот; 
• да го упатувам студентот во литературата; 
• да го воведувам студентот во методот на решавање на проблемот кој ја третира работата и 

во методот на научноистражувачката работа воопшто; 
• да давам мислења, сугестии, забелешки и предлози во текот на изработката на 

дисертацијата; 
• да му помагам на студентот за одредување на обемот, содржината и начинот на излагањата 

на научните резултати од дисертацијата;  
• да поднесувам, најмалку еднаш во годината, писмен извештај до соодветниот совет на 

студиската програма во кој се вреднува успешноста на студентот во неговата работа; 
• да учествувам во работата на докторските семинари и годишните конференции; 
• да ги реализирам одлуките на органите и телата на Школата за докторски студии и на 

органите на Универзитетот; 
• да вршам и други работи согласно со закон, подзаконските акти и актите на Универзитетот 

,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  
 
    
 

   Проф. д-р _______________________________________ 
 
 

                                                                    Студент на трет циклус ___________________________ 
                           
 
 


