
Име 

Датум на раѓање

Постојана адреса (држава)

Привремена  адреса (доколку е различна од постојаната адреса која е горенаведена)

Информациите за запишување треба да се испратат на мојата:

На која студиска програма аплицирате? (одберете една од студиските програми, со обележување на квадратот)

редовен   вонреден

Место на раѓање

име презиме

ден

град улица и број поштенски код

поштенски код

Постојана адреса Привремена адреса

држава

државаград

број

бројброј

број

код на градот

код на градот

код на државата

код на државата
Телефон (фиксен):

Телефон (фиксен):

Електронска пошта (e-mail):

Телефон (мобилен):

Телефон (мобилен):

месец година град/држава  

машки женскиПол

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

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
Ул. ”Крсте Мисирков” 10-A - Штип, Tел. 032 550 000 факс:032 390 700

e-mail: contact@ugd.edu.mk     www.ugd.edu.mk

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

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)



Дали некој од вашите пријатели или роднини студира на УГД ? Да Не

Доколку одговорот е да, кој, на кој факултет и кога?          __________________________________________________________________________________________________________

Ве молиме да го напишете вашиот матичен број: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Кого да контактираме во итни случаи? _______________________________ ____________________________

име презиме

Сродство со студентот (обележете едно) Мајка Татко              Друго (наведете го сродството)

Име      ________________________________________________________________________________________________________________________________

наведете го лицето, спонзорот или агенцијата со лицето за контакт

Адреса      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 улица и број

______________________________________________________________________________________________________________________________________

град                 држава поштенски код

Телефон (фиксен):  _____________________________________________________          Телефон (мобилен):  __________________________________________________________

                                          код на државата            код на градот                број                       број

Електронска пошта (e-mail)              ____________________________________________________________________

Професија   ___________________________________________________________________ Организација   ______________________________________________________

Информации за универзитетот - I циклус на студии  __________________________________________________________________________________________

Назив на универзитетот   ________________________________________________________________________________________________________________

Назив на дипломата која ја имате добиено   _________________________________________________________________________________________________

EKTC - кредити   ________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса на универзитетот  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица и број

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     град                                                                    држава                                                                          поштенски код

Кандидатот со пријавата за II циклус на студии треба да достави и:
• Доказ за завршен I циклус на студии (диплома или уверение)
• Уверение за државјанство
• Кратка биографија (CV)

Јас потврдувам дека информациите кои ги наведов во оваа апликација се комплетни и точни.

Потпис на апликантот ________________________________________                                                                   Датум ______________________________________      

Кој е вашиот мајчин јазик ?  Македонски                                                     Друго

Каде планирате да живеете додека 
студирате на УГД ?

Студентски дом                                                Приватно сместување

Од каде дознавте за УГД ?

Советник во средно училиште Презентација во средно училиште Студент на УГД  

Роднина/пријател  Реклама  Компанија  

Интернет Друго ____________________________________________________________
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Постојана адреса Привремена адреса

држава
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број

бројброј

број

код на градот

код на градот

код на државата

код на државата
Телефон (фиксен):

Телефон (фиксен):

Електронска пошта (e-mail):

Телефон (мобилен):

Телефон (мобилен):

месец година град/држава  

машки женскиПол

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

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
Ул. ”Крсте Мисирков” 10-A - Штип, Tел. 032 550 000 факс:032 390 700

e-mail: contact@ugd.edu.mk     www.ugd.edu.mk

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

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА  двогодишни (120 кредити)

ДЕМОКРАТСКИ ИНСТИТУЦИИ И ЧОВЕКОВИ ПРАВА двогодишни (120 кредити)

ЕВРОПСКО ПРАВО двогодишни (120 кредити)

КАЗНЕНО ПРАВО двогодишни (120 кредити)

ДЕЛОВНО ПРАВО двогодишни (120 кредити)

ГРАГАНСКО ПРАВО двогодишни (120 кредити)

ГРАГАНСКО ПРАВО едногодишни (60 кредити)

ДЕЛОВНО ПРАВО едногодишни (60 кредити)

ЕВРОПСКО ПРАВО едногодишни (60 кредити)

КАЗНЕНО ПРАВО едногодишни (60 кредити)



Дали некој од вашите пријатели или роднини студира на УГД ? Да Не
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Ве молиме да го напишете вашиот матичен број: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Кого да контактираме во итни случаи? _______________________________ ____________________________

име презиме

Сродство со студентот (обележете едно) Мајка Татко              Друго (наведете го сродството)

Име      ________________________________________________________________________________________________________________________________

наведете го лицето, спонзорот или агенцијата со лицето за контакт

Адреса      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 улица и број

______________________________________________________________________________________________________________________________________

град                 држава поштенски код

Телефон (фиксен):  _____________________________________________________          Телефон (мобилен):  __________________________________________________________

                                          код на државата            код на градот                број                       број

Електронска пошта (e-mail)              ____________________________________________________________________

Професија   ___________________________________________________________________ Организација   ______________________________________________________

Информации за универзитетот - I циклус на студии  __________________________________________________________________________________________

Назив на универзитетот   ________________________________________________________________________________________________________________

Назив на дипломата која ја имате добиено   _________________________________________________________________________________________________

EKTC - кредити   ________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса на универзитетот  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица и број

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     град                                                                    држава                                                                          поштенски код

Кандидатот со пријавата за II циклус на студии треба да достави и:
• Доказ за завршен I циклус на студии (диплома или уверение)
• Уверение за државјанство
• Кратка биографија (CV)

Јас потврдувам дека информациите кои ги наведов во оваа апликација се комплетни и точни.

Потпис на апликантот ________________________________________                                                                   Датум ______________________________________      

Кој е вашиот мајчин јазик ?  Македонски                                                     Друго

Каде планирате да живеете додека 
студирате на УГД ?

Студентски дом                                                Приватно сместување

Од каде дознавте за УГД ?

Советник во средно училиште Презентација во средно училиште Студент на УГД  

Роднина/пријател  Реклама  Компанија  

Интернет Друго ____________________________________________________________



Име 

Датум на раѓање

Постојана адреса (држава)

Привремена  адреса (доколку е различна од постојаната адреса која е горенаведена)

Информациите за запишување треба да се испратат на мојата:

На која студиска програма аплицирате? (одберете една од студиските програми, со обележување на квадратот)
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ден
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држава

државаград

број

бројброј

број

код на градот

код на градот

код на државата

код на државата
Телефон (фиксен):

Телефон (фиксен):

Електронска пошта (e-mail):

Телефон (мобилен):

Телефон (мобилен):

месец година град/држава  

машки женскиПол

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

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
Ул. ”Крсте Мисирков” 10-A - Штип, Tел. 032 550 000 факс:032 390 700

e-mail: contact@ugd.edu.mk     www.ugd.edu.mk

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

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И 
ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА     двогодишни (120 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА двогодишни (120 кредити)

ПОДГОТОВКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ двогодишни (120 кредити)

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА двогодишни (120 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ двогодишни (120 кредити)

ХИДРОГЕОЛОГИЈА   двогодишни (120 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА двогодишни (120 кредити)

ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР И МЕБЕЛ двогодишни (120 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА двогодишни (120 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА НА РАБОТНА  СРЕДИНА двогодишни (120 кредити)



Дали некој од вашите пријатели или роднини студира на УГД ? Да Не

Доколку одговорот е да, кој, на кој факултет и кога?          __________________________________________________________________________________________________________

Ве молиме да го напишете вашиот матичен број: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Кого да контактираме во итни случаи? _______________________________ ____________________________

име презиме

Сродство со студентот (обележете едно) Мајка Татко              Друго (наведете го сродството)

Име      ________________________________________________________________________________________________________________________________

наведете го лицето, спонзорот или агенцијата со лицето за контакт

Адреса      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 улица и број

______________________________________________________________________________________________________________________________________

град                 држава поштенски код

Телефон (фиксен):  _____________________________________________________          Телефон (мобилен):  __________________________________________________________

                                          код на државата            код на градот                број                       број

Електронска пошта (e-mail)              ____________________________________________________________________

Професија   ___________________________________________________________________ Организација   ______________________________________________________

Информации за универзитетот - I циклус на студии  __________________________________________________________________________________________

Назив на универзитетот   ________________________________________________________________________________________________________________

Назив на дипломата која ја имате добиено   _________________________________________________________________________________________________

EKTC - кредити   ________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса на универзитетот  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица и број

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     град                                                                    држава                                                                          поштенски код

Кандидатот со пријавата за II циклус на студии треба да достави и:
• Доказ за завршен I циклус на студии (диплома или уверение)
• Уверение за државјанство
• Кратка биографија (CV)

Јас потврдувам дека информациите кои ги наведов во оваа апликација се комплетни и точни.

Потпис на апликантот ________________________________________                                                                   Датум ______________________________________      

Кој е вашиот мајчин јазик ?  Македонски                                                     Друго

Каде планирате да живеете додека 
студирате на УГД ?

Студентски дом                                                Приватно сместување

Од каде дознавте за УГД ?

Советник во средно училиште Презентација во средно училиште Студент на УГД  

Роднина/пријател  Реклама  Компанија  

Интернет Друго ____________________________________________________________



Име 

Датум на раѓање

Постојана адреса (држава)

Привремена  адреса (доколку е различна од постојаната адреса која е горенаведена)

Информациите за запишување треба да се испратат на мојата:

На која студиска програма аплицирате? (одберете една од студиските програми, со обележување на квадратот)

редовен   вонреден

Место на раѓање

име презиме

ден

град улица и број поштенски код

поштенски код

Постојана адреса Привремена адреса

држава

државаград

број

бројброј

број

код на градот

код на градот

код на државата

код на државата
Телефон (фиксен):

Телефон (фиксен):

Електронска пошта (e-mail):

Телефон (мобилен):

Телефон (мобилен):

месец година град/држава  

машки женскиПол

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

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
Ул. ”Крсте Мисирков” 10-A - Штип, Tел. 032 550 000 факс:032 390 700

e-mail: contact@ugd.edu.mk     www.ugd.edu.mk

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

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ МОДУЛ

ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ФИТОМЕДИЦИНА двогодишни (120 кредити)

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 
И ПРЕРАБОТКА НА АНИМАЛНИ 
ПРОИЗВОДИ

ПРЕРАБОТКА И КОНТРОЛА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ двогодишни (120 кредити)

БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА двогодишни (120 кредити)

ЕНОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити)

ЛОЗАРСТВО И ОВОШТАРСТВО ЛОЗАРСТВО двогодишни (120 кредити)

РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО двогодишни (120 кредити)

СЕЛЕКЦИЈА И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО  двогодишни (120 кредити)

РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити)



Дали некој од вашите пријатели или роднини студира на УГД ? Да Не

Доколку одговорот е да, кој, на кој факултет и кога?          __________________________________________________________________________________________________________

Ве молиме да го напишете вашиот матичен број: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Кого да контактираме во итни случаи? _______________________________ ____________________________

име презиме

Сродство со студентот (обележете едно) Мајка Татко              Друго (наведете го сродството)

Име      ________________________________________________________________________________________________________________________________

наведете го лицето, спонзорот или агенцијата со лицето за контакт

Адреса      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 улица и број

______________________________________________________________________________________________________________________________________

град                 држава поштенски код

Телефон (фиксен):  _____________________________________________________          Телефон (мобилен):  __________________________________________________________

                                          код на државата            код на градот                број                       број

Електронска пошта (e-mail)              ____________________________________________________________________

Професија   ___________________________________________________________________ Организација   ______________________________________________________

Информации за универзитетот - I циклус на студии  __________________________________________________________________________________________

Назив на универзитетот   ________________________________________________________________________________________________________________

Назив на дипломата која ја имате добиено   _________________________________________________________________________________________________

EKTC - кредити   ________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса на универзитетот  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица и број

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     град                                                                    држава                                                                          поштенски код

Кандидатот со пријавата за II циклус на студии треба да достави и:
• Доказ за завршен I циклус на студии (диплома или уверение)
• Уверение за државјанство
• Кратка биографија (CV)

Јас потврдувам дека информациите кои ги наведов во оваа апликација се комплетни и точни.

Потпис на апликантот ________________________________________                                                                   Датум ______________________________________      

Кој е вашиот мајчин јазик ?  Македонски                                                     Друго

Каде планирате да живеете додека 
студирате на УГД ?

Студентски дом                                                Приватно сместување

Од каде дознавте за УГД ?

Советник во средно училиште Презентација во средно училиште Студент на УГД  

Роднина/пријател  Реклама  Компанија  

Интернет Друго ____________________________________________________________



Име 

Датум на раѓање

Постојана адреса (држава)

Привремена  адреса (доколку е различна од постојаната адреса која е горенаведена)

Информациите за запишување треба да се испратат на мојата:

На која студиска програма аплицирате? (одберете една од студиските програми, со обележување на квадратот)

редовен   вонреден

Место на раѓање

име презиме

ден

град улица и број поштенски код

поштенски код

Постојана адреса Привремена адреса

држава

државаград

број

бројброј

број

код на градот

код на градот

код на државата

код на државата
Телефон (фиксен):

Телефон (фиксен):

Електронска пошта (e-mail):

Телефон (мобилен):

Телефон (мобилен):

месец година град/држава  

машки женскиПол

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

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
Ул. ”Крсте Мисирков” 10-A - Штип, Tел. 032 550 000 факс:032 390 700

e-mail: contact@ugd.edu.mk     www.ugd.edu.mk

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

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ 
НАУКИ

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
(СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА ИНТЕНЗИВНА НЕГА едногодишни (60 кредити)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА ИНСТРУМЕНТАРКА едногодишни (60 кредити)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА СЕМЕЈНА И ПАТРОНАЖНА СЕСТРА едногодишни (60 кредити)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ едногодишни (60 кредити)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ИНФЕКТИВНИ И 
НЕИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА едногодишни (60 кредити)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА ХЕМИСКО – БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА едногодишни (60 кредити)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА едногодишни (60 кредити)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА САНИТАРНО-ХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА едногодишни (60 кредити)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА РЕФЛЕКСОТЕРАПИЈА И АКУПРЕСУРА едногодишни (60 кредити)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА КИНЕЗИТЕРАПИЈА едногодишни (60 кредити)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И КОРЕКЦИЈА НА 
ТЕЛЕСНИ ДЕФОРМИТЕТИ едногодишни (60 кредити)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА едногодишни (60 кредити)

RADIOPHARMACY (STADY PROGRAM IN ENGLISH)
РАДИОФАРМАЦИЈА (СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК) 

двогодишни (120 кредити)



Дали некој од вашите пријатели или роднини студира на УГД ? Да Не

Доколку одговорот е да, кој, на кој факултет и кога?          __________________________________________________________________________________________________________

Ве молиме да го напишете вашиот матичен број: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Кого да контактираме во итни случаи? _______________________________ ____________________________

име презиме

Сродство со студентот (обележете едно) Мајка Татко              Друго (наведете го сродството)

Име      ________________________________________________________________________________________________________________________________

наведете го лицето, спонзорот или агенцијата со лицето за контакт

Адреса      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 улица и број

______________________________________________________________________________________________________________________________________

град                 држава поштенски код

Телефон (фиксен):  _____________________________________________________          Телефон (мобилен):  __________________________________________________________

                                          код на државата            код на градот                број                       број

Електронска пошта (e-mail)              ____________________________________________________________________

Професија   ___________________________________________________________________ Организација   ______________________________________________________

Информации за универзитетот - I циклус на студии  __________________________________________________________________________________________

Назив на универзитетот   ________________________________________________________________________________________________________________

Назив на дипломата која ја имате добиено   _________________________________________________________________________________________________

EKTC - кредити   ________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса на универзитетот  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица и број

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     град                                                                    држава                                                                          поштенски код

Кандидатот со пријавата за II циклус на студии треба да достави и:
• Доказ за завршен I циклус на студии (диплома или уверение)
• Уверение за државјанство
• Кратка биографија (CV)

Јас потврдувам дека информациите кои ги наведов во оваа апликација се комплетни и точни.

Потпис на апликантот ________________________________________                                                                   Датум ______________________________________      

Кој е вашиот мајчин јазик ?  Македонски                                                     Друго

Каде планирате да живеете додека 
студирате на УГД ?

Студентски дом                                                Приватно сместување

Од каде дознавте за УГД ?

Советник во средно училиште Презентација во средно училиште Студент на УГД  

Роднина/пријател  Реклама  Компанија  

Интернет Друго ____________________________________________________________



Име 

Датум на раѓање

Постојана адреса (држава)

Привремена  адреса (доколку е различна од постојаната адреса која е горенаведена)

Информациите за запишување треба да се испратат на мојата:

На која студиска програма аплицирате? (одберете една од студиските програми, со обележување на квадратот)

редовен   вонреден

Место на раѓање

име презиме

ден

град улица и број поштенски код

поштенски код

Постојана адреса Привремена адреса

држава

државаград

број

бројброј

број

код на градот

код на градот

код на државата

код на државата
Телефон (фиксен):

Телефон (фиксен):

Електронска пошта (e-mail):

Телефон (мобилен):

Телефон (мобилен):

месец година град/држава  

машки женскиПол

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

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
Ул. ”Крсте Мисирков” 10-A - Штип, Tел. 032 550 000 факс:032 390 700

e-mail: contact@ugd.edu.mk     www.ugd.edu.mk

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

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

АНГЛИСКА ФИЛОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити)



Дали некој од вашите пријатели или роднини студира на УГД ? Да Не

Доколку одговорот е да, кој, на кој факултет и кога?          __________________________________________________________________________________________________________

Ве молиме да го напишете вашиот матичен број: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Кого да контактираме во итни случаи? _______________________________ ____________________________

име презиме

Сродство со студентот (обележете едно) Мајка Татко              Друго (наведете го сродството)

Име      ________________________________________________________________________________________________________________________________

наведете го лицето, спонзорот или агенцијата со лицето за контакт

Адреса      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 улица и број

______________________________________________________________________________________________________________________________________

град                 држава поштенски код

Телефон (фиксен):  _____________________________________________________          Телефон (мобилен):  __________________________________________________________

                                          код на државата            код на градот                број                       број

Електронска пошта (e-mail)              ____________________________________________________________________

Професија   ___________________________________________________________________ Организација   ______________________________________________________

Информации за универзитетот - I циклус на студии  __________________________________________________________________________________________

Назив на универзитетот   ________________________________________________________________________________________________________________

Назив на дипломата која ја имате добиено   _________________________________________________________________________________________________

EKTC - кредити   ________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса на универзитетот  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица и број

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     град                                                                    држава                                                                          поштенски код

Кандидатот со пријавата за II циклус на студии треба да достави и:
• Доказ за завршен I циклус на студии (диплома или уверение)
• Уверение за државјанство
• Кратка биографија (CV)

Јас потврдувам дека информациите кои ги наведов во оваа апликација се комплетни и точни.

Потпис на апликантот ________________________________________                                                                   Датум ______________________________________      

Кој е вашиот мајчин јазик ?  Македонски                                                     Друго

Каде планирате да живеете додека 
студирате на УГД ?

Студентски дом                                                Приватно сместување

Од каде дознавте за УГД ?

Советник во средно училиште Презентација во средно училиште Студент на УГД  

Роднина/пријател  Реклама  Компанија  

Интернет Друго ____________________________________________________________



Име 

Датум на раѓање

Постојана адреса (држава)

Привремена  адреса (доколку е различна од постојаната адреса која е горенаведена)

Информациите за запишување треба да се испратат на мојата:

На која студиска програма аплицирате? (одберете една од студиските програми, со обележување на квадратот)

редовен   вонреден

Место на раѓање

име презиме

ден

град улица и број поштенски код

поштенски код

Постојана адреса Привремена адреса

држава

државаград

број

бројброј

број

код на градот

код на градот

код на државата

код на државата
Телефон (фиксен):

Телефон (фиксен):

Електронска пошта (e-mail):

Телефон (мобилен):

Телефон (мобилен):

месец година град/држава  

машки женскиПол

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

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
Ул. ”Крсте Мисирков” 10-A - Штип, Tел. 032 550 000 факс:032 390 700

e-mail: contact@ugd.edu.mk     www.ugd.edu.mk

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

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И 
БИЗНИС ЛОГИСТИКА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

МЕЃУНАРОДЕН ТУРИЗАМ  двогодишни (120 кредити)

БИЗНИС ЛОГИСТИКА двогодишни (120 кредити)



Дали некој од вашите пријатели или роднини студира на УГД ? Да Не

Доколку одговорот е да, кој, на кој факултет и кога?          __________________________________________________________________________________________________________

Ве молиме да го напишете вашиот матичен број: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Кого да контактираме во итни случаи? _______________________________ ____________________________

име презиме

Сродство со студентот (обележете едно) Мајка Татко              Друго (наведете го сродството)

Име      ________________________________________________________________________________________________________________________________

наведете го лицето, спонзорот или агенцијата со лицето за контакт

Адреса      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 улица и број

______________________________________________________________________________________________________________________________________

град                 држава поштенски код

Телефон (фиксен):  _____________________________________________________          Телефон (мобилен):  __________________________________________________________

                                          код на државата            код на градот                број                       број

Електронска пошта (e-mail)              ____________________________________________________________________

Професија   ___________________________________________________________________ Организација   ______________________________________________________

Информации за универзитетот - I циклус на студии  __________________________________________________________________________________________

Назив на универзитетот   ________________________________________________________________________________________________________________

Назив на дипломата која ја имате добиено   _________________________________________________________________________________________________

EKTC - кредити   ________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса на универзитетот  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица и број

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     град                                                                    држава                                                                          поштенски код

Кандидатот со пријавата за II циклус на студии треба да достави и:
• Доказ за завршен I циклус на студии (диплома или уверение)
• Уверение за државјанство
• Кратка биографија (CV)

Јас потврдувам дека информациите кои ги наведов во оваа апликација се комплетни и точни.

Потпис на апликантот ________________________________________                                                                   Датум ______________________________________      

Кој е вашиот мајчин јазик ?  Македонски                                                     Друго

Каде планирате да живеете додека 
студирате на УГД ?

Студентски дом                                                Приватно сместување

Од каде дознавте за УГД ?

Советник во средно училиште Презентација во средно училиште Студент на УГД  

Роднина/пријател  Реклама  Компанија  

Интернет Друго ____________________________________________________________



Име 

Датум на раѓање

Постојана адреса (држава)

Привремена  адреса (доколку е различна од постојаната адреса која е горенаведена)

Информациите за запишување треба да се испратат на мојата:

На која студиска програма аплицирате? (одберете една од студиските програми, со обележување на квадратот)

редовен   вонреден

Место на раѓање

име презиме

ден

град улица и број поштенски код

поштенски код

Постојана адреса Привремена адреса

држава

државаград

број

бројброј

број

код на градот

код на градот

код на државата

код на државата
Телефон (фиксен):

Телефон (фиксен):

Електронска пошта (e-mail):

Телефон (мобилен):

Телефон (мобилен):

месец година град/држава  

машки женскиПол

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

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
Ул. ”Крсте Мисирков” 10-A - Штип, Tел. 032 550 000 факс:032 390 700

e-mail: contact@ugd.edu.mk     www.ugd.edu.mk

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

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ЕЛЕКТРОТЕНИЧКИ ФАКУЛТЕТ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

АВТОМАТИЗАЦИЈА И ПРОЦЕСИ  двогодишни (120 кредити)

АВТОМАТИЗАЦИЈА И ПРОЦЕСИ  едногодишни (60 кредити)

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИЗВОРИ И ТЕХНОЛОГИИ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА двогодишни (120 кредити)

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И  ТЕХНОЛОГИИ едногодишни (60 кредити)



Дали некој од вашите пријатели или роднини студира на УГД ? Да Не

Доколку одговорот е да, кој, на кој факултет и кога?          __________________________________________________________________________________________________________

Ве молиме да го напишете вашиот матичен број: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Кого да контактираме во итни случаи? _______________________________ ____________________________

име презиме

Сродство со студентот (обележете едно) Мајка Татко              Друго (наведете го сродството)

Име      ________________________________________________________________________________________________________________________________

наведете го лицето, спонзорот или агенцијата со лицето за контакт

Адреса      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 улица и број

______________________________________________________________________________________________________________________________________

град                 држава поштенски код

Телефон (фиксен):  _____________________________________________________          Телефон (мобилен):  __________________________________________________________

                                          код на државата            код на градот                број                       број

Електронска пошта (e-mail)              ____________________________________________________________________

Професија   ___________________________________________________________________ Организација   ______________________________________________________

Информации за универзитетот - I циклус на студии  __________________________________________________________________________________________

Назив на универзитетот   ________________________________________________________________________________________________________________

Назив на дипломата која ја имате добиено   _________________________________________________________________________________________________

EKTC - кредити   ________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса на универзитетот  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица и број

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     град                                                                    држава                                                                          поштенски код

Кандидатот со пријавата за II циклус на студии треба да достави и:
• Доказ за завршен I циклус на студии (диплома или уверение)
• Уверение за државјанство
• Кратка биографија (CV)

Јас потврдувам дека информациите кои ги наведов во оваа апликација се комплетни и точни.

Потпис на апликантот ________________________________________                                                                   Датум ______________________________________      

Кој е вашиот мајчин јазик ?  Македонски                                                     Друго

Каде планирате да живеете додека 
студирате на УГД ?

Студентски дом                                                Приватно сместување

Од каде дознавте за УГД ?

Советник во средно училиште Презентација во средно училиште Студент на УГД  

Роднина/пријател  Реклама  Компанија  

Интернет Друго ____________________________________________________________



Име 

Датум на раѓање

Постојана адреса (држава)

Привремена  адреса (доколку е различна од постојаната адреса која е горенаведена)

Информациите за запишување треба да се испратат на мојата:

На која студиска програма аплицирате? (одберете една од студиските програми, со обележување на квадратот)

редовен   вонреден

Место на раѓање

име презиме

ден

град улица и број поштенски код

поштенски код

Постојана адреса Привремена адреса

држава

државаград

број

бројброј

број

код на градот

код на градот

код на државата

код на државата
Телефон (фиксен):

Телефон (фиксен):

Електронска пошта (e-mail):

Телефон (мобилен):

Телефон (мобилен):

месец година град/држава  

машки женскиПол

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

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
Ул. ”Крсте Мисирков” 10-A - Штип, Tел. 032 550 000 факс:032 390 700

e-mail: contact@ugd.edu.mk     www.ugd.edu.mk

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

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ПРЕСМЕТКОВНО ИНЖЕНЕРСТВО (Computational engineering) двогодишни (120 кредити)

МАТЕМАТИКА  двогодишни (120 кредити)

МАТЕМАТИКА едногодишни (60 кредити)

ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ двогодишни (120 кредити)

ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ едногодишни (60 кредити)

СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО едногодишни (60 кредити)

БИОИНФОРМАТИКА едногодишни (60 кредити)

ИНТЕЛИГЕНТНИ WEB ТЕХНОЛОГИИ едногодишни (60 кредити)

КОМПУТЕРСКА БЕЗБЕДНОСТ И ДИГИТАЛНА ФОРЕНЗИКА едногодишни (60 кредити)

МАТЕМАТИЧКО –ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ едногодишни (60 кредити)

РОБОТИКА И ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ едногодишни (60 кредити)

ФИНАНСИСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА едногодишни (60 кредити)

ПРЕСМЕТКОВНО ИНЖЕНЕРСТВО едногодишни (60 кредити)



Дали некој од вашите пријатели или роднини студира на УГД ? Да Не

Доколку одговорот е да, кој, на кој факултет и кога?          __________________________________________________________________________________________________________

Ве молиме да го напишете вашиот матичен број: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Кого да контактираме во итни случаи? _______________________________ ____________________________

име презиме

Сродство со студентот (обележете едно) Мајка Татко              Друго (наведете го сродството)

Име      ________________________________________________________________________________________________________________________________

наведете го лицето, спонзорот или агенцијата со лицето за контакт

Адреса      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 улица и број

______________________________________________________________________________________________________________________________________

град                 држава поштенски код

Телефон (фиксен):  _____________________________________________________          Телефон (мобилен):  __________________________________________________________

                                          код на државата            код на градот                број                       број

Електронска пошта (e-mail)              ____________________________________________________________________

Професија   ___________________________________________________________________ Организација   ______________________________________________________

Информации за универзитетот - I циклус на студии  __________________________________________________________________________________________

Назив на универзитетот   ________________________________________________________________________________________________________________

Назив на дипломата која ја имате добиено   _________________________________________________________________________________________________

EKTC - кредити   ________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса на универзитетот  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица и број

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     град                                                                    држава                                                                          поштенски код

Кандидатот со пријавата за II циклус на студии треба да достави и:
• Доказ за завршен I циклус на студии (диплома или уверение)
• Уверение за државјанство
• Кратка биографија (CV)

Јас потврдувам дека информациите кои ги наведов во оваа апликација се комплетни и точни.

Потпис на апликантот ________________________________________                                                                   Датум ______________________________________      

Кој е вашиот мајчин јазик ?  Македонски                                                     Друго

Каде планирате да живеете додека 
студирате на УГД ?

Студентски дом                                                Приватно сместување

Од каде дознавте за УГД ?

Советник во средно училиште Презентација во средно училиште Студент на УГД  

Роднина/пријател  Реклама  Компанија  

Интернет Друго ____________________________________________________________



Име 

Датум на раѓање

Постојана адреса (држава)

Привремена  адреса (доколку е различна од постојаната адреса која е горенаведена)

Информациите за запишување треба да се испратат на мојата:

На која студиска програма аплицирате? (одберете една од студиските програми, со обележување на квадратот)

редовен   вонреден

Место на раѓање

име презиме

ден

град улица и број поштенски код

поштенски код

Постојана адреса Привремена адреса

држава

државаград

број

бројброј

број

код на градот

код на градот

код на државата

код на државата
Телефон (фиксен):

Телефон (фиксен):

Електронска пошта (e-mail):

Телефон (мобилен):

Телефон (мобилен):

месец година град/држава  

машки женскиПол

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

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
Ул. ”Крсте Мисирков” 10-A - Штип, Tел. 032 550 000 факс:032 390 700

e-mail: contact@ugd.edu.mk     www.ugd.edu.mk

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

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ТЕОРИЈА НА МУЗИКАТА И МУЗИЧКА 
ПЕДАГОГИЈА ТЕОРИЈА НА МУЗИКАТА И МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА едногодишни (60 кредити)

ЕТНОКОРЕОЛОГИЈА ЕТНОКОРЕОЛОГИЈА едногодишни (60 кредити)

ЏЕЗ СТУДИИ 
(СОЛО ИНТЕРПРЕТАЦИЈА)

ЏЕЗ ГИТАРА едногодишни (60 кредити)

ЏЕЗ ГИТАРА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК едногодишни (60 кредити)

ЏЕЗ ТРУБА едногодишни (60 кредити)

ЏЕЗ ТАПАНИ едногодишни (60 кредити)

ЏЕЗ САКСАФОН едногодишни (60 кредити)

ЏЕЗ ПИЈАНО едногодишни (60 кредити)

МАТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ

ОБОА едногодишни (60 кредити)

ФЛЕЈТА едногодишни (60 кредити)

КЛАРИНЕТ едногодишни (60 кредити)

ВИОЛИНА едногодишни (60 кредити)

ПИЈАНО едногодишни (60 кредити)

ГИТАРА едногодишни (60 кредити)

ХОРНА едногодишни (60 кредити)

СОЛО ПЕЕЊЕ СОЛО ПЕЕЊЕ едногодишни (60 кредити)



Дали некој од вашите пријатели или роднини студира на УГД ? Да Не

Доколку одговорот е да, кој, на кој факултет и кога?          __________________________________________________________________________________________________________

Ве молиме да го напишете вашиот матичен број: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Кого да контактираме во итни случаи? _______________________________ ____________________________

име презиме

Сродство со студентот (обележете едно) Мајка Татко              Друго (наведете го сродството)

Име      ________________________________________________________________________________________________________________________________

наведете го лицето, спонзорот или агенцијата со лицето за контакт

Адреса      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 улица и број

______________________________________________________________________________________________________________________________________

град                 држава поштенски код

Телефон (фиксен):  _____________________________________________________          Телефон (мобилен):  __________________________________________________________

                                          код на државата            код на градот                број                       број

Електронска пошта (e-mail)              ____________________________________________________________________

Професија   ___________________________________________________________________ Организација   ______________________________________________________

Информации за универзитетот - I циклус на студии  __________________________________________________________________________________________

Назив на универзитетот   ________________________________________________________________________________________________________________

Назив на дипломата која ја имате добиено   _________________________________________________________________________________________________

EKTC - кредити   ________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса на универзитетот  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица и број

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     град                                                                    држава                                                                          поштенски код

Кандидатот со пријавата за II циклус на студии треба да достави и:
• Доказ за завршен I циклус на студии (диплома или уверение)
• Уверение за државјанство
• Кратка биографија (CV)

Јас потврдувам дека информациите кои ги наведов во оваа апликација се комплетни и точни.

Потпис на апликантот ________________________________________                                                                   Датум ______________________________________      

Кој е вашиот мајчин јазик ?  Македонски                                                     Друго

Каде планирате да живеете додека 
студирате на УГД ?

Студентски дом                                                Приватно сместување

Од каде дознавте за УГД ?

Советник во средно училиште Презентација во средно училиште Студент на УГД  

Роднина/пријател  Реклама  Компанија  

Интернет Друго ____________________________________________________________
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На која студиска програма аплицирате? (одберете една од студиските програми, со обележување на квадратот)
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П Р И Ј А В А 
ПО КОНКУРС ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
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Оваа апликација мора да ја пополнат сите студенти. Пријавата треба да се пополни со печатни букви и своерачно да се потпише.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
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ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ТЕХНОЛОГИЈА И ДИЗАЈН НА ТЕКСТИЛ двогодишни (120 кредити)
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П Р И Ј А В А 
ПО КОНКУРС ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

UNIVERZITET "GOCE DEL^EV" - [TIP
Ул. ”Крсте Мисирков” 10-A - Штип, Tел. 032 550 000 факс:032 390 700
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Оваа апликација мора да ја пополнат сите студенти. Пријавата треба да се пополни со печатни букви и своерачно да се потпише.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

РУДАРСТВО

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ХИДРОЛОГИЈА И ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА РАБОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

МОДУЛ: ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (4+1) (едногодишни 60 кредити)

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (3+2) (двогодишни 60 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ  двогодишни (120 кредити) 

АНТИЧКА АРХЕОЛОГИЈА  двогодишни (120 кредити) 

МЕТОДИКА  двогодишни (120 кредити) 

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО   двогодишни (120 кредити) 

ПЕДАГОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА двогодишни (120 кредити) 

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА - ВИЗАНТИЈА И БАЛКАНОТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК двогодишни (120 кредити)

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ двогодишни (120 кредити)



Дали некој од вашите пријатели или роднини студира на УГД ? Да Не

Доколку одговорот е да, кој, на кој факултет и кога?          __________________________________________________________________________________________________________

Ве молиме да го напишете вашиот матичен број: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Кого да контактираме во итни случаи? _______________________________ ____________________________

име презиме

Сродство со студентот (обележете едно) Мајка Татко              Друго (наведете го сродството)

Име      ________________________________________________________________________________________________________________________________

наведете го лицето, спонзорот или агенцијата со лицето за контакт

Адреса      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 улица и број

______________________________________________________________________________________________________________________________________

град                 држава поштенски код

Телефон (фиксен):  _____________________________________________________          Телефон (мобилен):  __________________________________________________________

                                          код на државата            код на градот                број                       број

Електронска пошта (e-mail)              ____________________________________________________________________

Професија   ___________________________________________________________________ Организација   ______________________________________________________

Информации за универзитетот - I циклус на студии  __________________________________________________________________________________________

Назив на универзитетот   ________________________________________________________________________________________________________________

Назив на дипломата која ја имате добиено   _________________________________________________________________________________________________

EKTC - кредити   ________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса на универзитетот  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица и број

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     град                                                                    држава                                                                          поштенски код

Кандидатот со пријавата за II циклус на студии треба да достави и:
• Доказ за завршен I циклус на студии (диплома или уверение)
• Уверение за државјанство
• Кратка биографија (CV)

Јас потврдувам дека информациите кои ги наведов во оваа апликација се комплетни и точни.

Потпис на апликантот ________________________________________                                                                   Датум ______________________________________      

Кој е вашиот мајчин јазик ?  Македонски                                                     Друго

Каде планирате да живеете додека 
студирате на УГД ?

Студентски дом                                                Приватно сместување

Од каде дознавте за УГД ?

Советник во средно училиште Презентација во средно училиште Студент на УГД  

Роднина/пријател  Реклама  Компанија  

Интернет Друго ____________________________________________________________


