
4. Структура на студиската програма согласно правилникот за 
организирање на докторски студии на единицата, број на 
предвидени предмети и стекнати кредити, како и број на кредити 
стекнати со изработката на докторскиот труд. 
 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА 
Табела 4.1. Распоред на предмети/активности по семестри и години на студии 

Структура на студиската програма 
семестар Реде

н 
број 
или 
код 

Назив на предмет/активност Број на ЕКТС кредити Припадност на 
предмет/активност 

согласно ЗВО Задолжителни 
предмети/акти

вности 

Изборни 
предмети 

ПРВ 
семестар 

ФДУ 
001/

3 

Истражувачка етика 3  Академска обука 

ФДУ 
002/

3 

Методологија на 
научноистражувачката 

работа од областа 

3  Академска обука 

ФДУ 
003/

3 

Драматургија на 
театарската и филмската 

уметност 

6  Академска обука 

1.4. Предмет за стекнување 
генерички знаења и 

вештини за истражување 
од универзитетската листа 

на изборни предмети 

 6 Академска обука 

1.5. Предмет од студиската 
програма за стекнување 

на напредни знаења 

 6 Академска обука 

1.6. Предмет од студиската 
програма за стекнување 

на напредни знаења 

 6 Академска обука 

                                                                                                Вкупно 30 

ВТОР  
семестар 

2.1 Предмет од студиската 
програма за стекнување 

на напредни знаења 

 6 Академска обука 

2.2. Предмет од студиската 
програма за стекнување 

на напредни знаења 

 6 Академска обука 

2.3. Истражувачка работа под 
менторство (подготовка 

на предлог-докторски 
проект) 

14  Независен 
истражувачки 
проект под 
менторство 
(докторски проект) 

2.4. Прва годишна 
конференција 

4  Предавања и друг 
вид на 
комуникациски 
активности 

                                                                                        Вкупно 30 

ТРЕТ 
семестар 

3.1. Предлог – докторски 
проект 

27  Независен 
истражувачки 
проект под 
менторство 
(докторски проект) 

3.2. Прв докторски семинар 3  Предавања и друг 
вид на 



комуникациски 
активности 

                                                                                                             Вкупно 30 

ЧЕТВРТИ 
семестар 

4.1. Изработка на докторскиот 
труд 

20  Изработка и јавна 
одбрана на 
докторскиот труд 

4.2. Меѓународна мобилност 6  Меѓународна 
мобилност 

4.3. Втора годишна 
конференција 

4  Предавања и друг 
вид 
комуникациски 
вештини 

                                                                                                                                  Вкупно 30 

ПЕТТИ 
семестар 

5.1. Активности за 
објавувањето на два труда 

во референтна научна 
публикација 

20  Објавување во 
референтни 
научни 
публикации и 
активно учество на 
меѓународни 
собири во врска со 
докторскиот труд 

5.2. Учество на меѓународен 
собир 

7  Објавување во 
референтни 
научни 
публикации и 
активно учество на 
меѓународни 
собири во врска со 
докторскиот труд 

5.3. Втор докторски семинар 3  Предавања и друг 
вид 
комуникациски 
вештини 

                                                                                                             Вкупно 30  

ШЕСТИ 
семестар 

6.1. Трета годишна 
конференција 

4  Предавања и друг 
вид 
комуникациски 
вештини 

6.2. Одбрана на докторски 
труд 

26  Изработка и јавна 
одбрана на 
докторскиот труд 
врз основа на 
докторскиот 
проект 

                                                                                                                                   Вкупно 30 

 

                                                                                                      В К У П Н О = 180 ЕКТС 

 
 

 
 

 


