
Оваа апликација мора да ја пополнат сите студенти. Пријавата треба да се пополни со печатни букви и своерачно да се потпише.

Име

Датум на раѓање

Постојана адреса 

Организација каде сте вработени:

Податоци за завршени студии

На која студиска програма аплицирате:

Назив на факултетот и универзитетот каде е стекната дипломата за втор циклус на студии

Назив на дипломата

Просечна оценка од вториот циклус ЕКТС кредити

Име, презиме и потпис на подносителотДатум

Потврдувам дека податоците кои ги наведов во оваа пријава се точни.

Место на раѓање

име име на еден од родителите презиме

ден

град улица и број поштенски код држава

бројбројкод на градоткод на државата
Телефон:

Електронска пошта (e-mail):

Пол Работен статус

Мобилен:

месец година град/држава  

машки вработенженски невработен

Ул. Крсте Мисирков 10-А Штип тел. 032 550 000 факс:032 390 700
e-mail: contact@ugd.edu.mk     www.ugd.edu.mk

П Р И Ј А В А 
ПО КОНКУРС ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

(КАМПУС 2)
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 ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА

 НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

 РУДАРСТВО - ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА

 ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРОЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА

 ХИДРОЛОГИЈА И ГЕОТЕХНИКА

 ФИТОМЕДИЦИНА

 РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

 ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

 ПРЕРАБОТКА И КОНТРОЛА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ

 ЛОЗАРСТВО

 ЕНОЛОГИЈА

 РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
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 ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО


