
ред.бр. кандидат е-маил ментор прв циклус втор циклус

документ за 

познавање светски 

јазик

нострификација на документите за 

завршено претходно високо 

образование

забелешка

1. FDU3012198 isakurtishajart@gmail.com
проф.д-р Тихомир 

Стојановски
8.00 9.42

Уверение за познавање 

на Англиски јазик ниво 

Б2 издадено од 

Филолошки факултет " 

Блаже Конески " 

Скопје.

Има решение за нострифилација за 

признавање на високообразовна 

класификација завршени во странство 

бр. УП1 24-3708 од 22.12.2021г. за прв 

циклус на студии   и  Решение за 

нострифилација за признавање на 

високообразовна класификација 

завршени во странство бр. УП124-3707 

од 22.12.2021г. за втор циклус на студии 

, изадаени од Министерство за 

образование и наука на РСМ.

2. FDU10124405 krasniqiarberr@gmail.com
проф.д-р Тихомир 

Стојановски
10 9.86

Уверение за познавање 

на Англиски јазик ниво 

Б2 издадено од 

Филолошки факултет " 

Блаже Конески " 

Скопје.

Има решение за нострифилација за 

признавање на високообразовна 

класификација завршени во странство 

бр. УП1 24-3767 од 22.12.2021г. за прв 

циклус на студии   и  Решение за 

нострифилација за признавање на 

високообразовна класификација 

завршени во странство бр. УП1 24-3766 

од 22.12.2021г. за втор циклус на студии 

, изадаени од Министерство за 

образование и наука на РСМ

                                                 Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за  2021/2022 година на трет циклус  втор уписен рок - докторски студии на студиската програма Сценскоизведувачки и 

аудиовизуелни уметностикои ги исполнуваат условите 



ред.бр. кандидат е-маил ментор прв циклус втор циклус

документ за 

познавање светски 

јазик

нострификација на документите за 

завршено претходно високо 

образование

забелешка

3. FDU2812197
gjorche.stavreski@fdu.ukim.edu.m

k

проф.Димитар 

Грбевски
9.26 10

Потврда за познавање 

на Англиски јазик ниво 

Б2 издадено од 

Училиште за странски 

јазици, преводи и обуки 

STARTALK Скопје.



ред.бр. кандидат е-маил ментор прв циклус втор циклус  

документ за 

познавање светски 

јазик

нострификација на документите за 

завршено претходно високо 

образование

забелешка

1.
м-р Ајмон 

Салиху
ajmonesumajsalihu@gmail.com 9 9.88

Центар за странски 

јазици и компјуетрско 

образование Академоја 

Херц Скопје

Поднесени документи за продолжување 

на нострификација на документи во 

Министерство за образование на 

Република Северна Македонија на ден 

24.09.2020 година

Кандидатот нема првична 

согласност за ментор, нема 

слободно место.

                                                 Листа на пријавени кандидати по конкурсот за  2020/2021 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Сценксоизведувачки и аудиовизуелни уметности кои не ги 

исполнуваат условите 


