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Примени кандидати на трет циклус студии со Одлука од Ректорска управа 
  

Кандидат  Одлука од Ректорска управа  

Кампус 2 
1 Фрашер Брахимај Рударство Одлука за одобрување за запишување ако 

достави потпишана Изјава од ментор 

2 Митко Јанчев Применета геологија и геофизика Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

Кампус 3 
3 Мемеди Имран Невронауки Одлука за одобрување за запишување  

ако достави потпишана Изјава од ментор 

4 Бесим Зеќири Невронауки Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

5 Вера Пеншовска Медицински  науки- 
Биомедицина 

Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

6 Анкица Поп -
Костова 

Медицински  науки-Биомедицина Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

7 Емилија 
Рамбабова 

Стоматологија,модул: Базични 
клинички истражувања во дентална 
медицина 

Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

8 Михајло Петровски Стоматологија,модул: Базични 
клинички истражувања во дентална 
медицина 

Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 



9 Ариан Даци Стоматологија,модул: Базични 
клинички истражувања во дентална 
медицина 

Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 
Да достави соодветна потврда за 
познавање на странски јазик 

10 Флорент 
Бафтијари 

Стоматологија,модул: Базични 
клинички истражувања во дентална 
медицина 

Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

11 Исни Реџепи Стоматологија,модул: Базични 
клинички истражувања во дентална 
медицина 

Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

12 Амела Цана Стоматологија,модул: Базични 
клинички истражувања во дентална 
медицина 

Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

13 Арменд Реџепи Стоматологија,модул: Базични 
клинички истражувања во дентална 
медицина 

Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

14 Јета Беџети Стоматологија,модул: Базични 
клинички истражувања во дентална 
медицина 

Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

15 Зана Рустеми  Фармацевтски науки Одлука за одобрување за запишување 

16 Милкица Јанева Аналитика на лекови Одлука за одобрување за запишување 

17 Никола 
Симоновски 

Аналитика на лекови Одлука за одобрување за запишување 

Кампус 4 
1 Елмедина Шуајиби Деловна економија Одлука за одобрување за запишување  

ако достави потпишана Изјава од ментор 

2 Сања Гацов Училишна педагогија Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

3 Салија Бангоји Училишна педагогија Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Цветанка Ристова Туризам и угостителство Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

5 Томо Бојаџиски Туризам и угостителство Одлука за одобрување за запишување  
ако достави потпишана Изјава од ментор 

6 Хилда Панов Македонски јазик, книжевност и 
култура 

Одлука за одобрување за запишување   
ако достави потпишана Изјава од ментор 
Да достави соодветна потврда за 
познавање на странски јазик 



 
 

                                    
                                         

 
 
     

 Се упатуваат да се пријават на вториот уписен рок: 

1 Драган Цвијетиќ Наука и технологија на композитни материјали Се упатува да се пријави на 
вториот уписен рок 

2 Јусуф Вејсели Медицински  науки-Биомедицина Се упатува да се пријави на 
вториот уписен рок 

3 Александар 
Илиевски 

Медицински  науки-Биомедицина Се упатува да се пријави на 
вториот уписен рок 

4 Верица Јаќимовска Медицински  науки-Биомедицина Се упатува да се пријави на 
вториот уписен рок 

5 Рина Љатифи 
Исаки 

Базични клинички истражувања во 
медицината 

Се упатува да се пријави на 
вториот уписен рок 


