РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

КОНКУРС
за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми
на УКИМ ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ во Скопје
во учебната 2018/2019 година

Театарски (сценскоизведувачки) студии
 актерска игра
 драматургија
 театрологија
Филмски (аудиовизуелни) студии
 филмска и ТВ режија
 филмско и ТВ сценарио
 Филмска и тв монтажа
Продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните
уметности
 продукција

Траење во
семестри

Цена на
студирање
(во евра)

2
2
2
2

2000
2000
2000
2000

4
3
3

2
2
2

2000
2000
2000
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2

2000

Цена на
студирање
(во евра)

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
(3+2)

10
3
3
5

Траење во
семестри

Театарски (сценскоизведувачки) студии
 актерска игра
 театарска режија
 драматургија
 театрологија
Филмски (аудиовизуелни) студии
 филмска и ТВ режија
 филмско и ТВ сценарио
 Филмска и тв монтажа
Продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните
уметности
 продукција

Број на
студенти

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
(4+1)

Број на
студенти

I. На Факултетот за драмски уметности во Скопје (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 22), на втор
циклус студии во учебната 2018/2019 година може да се запишат следниов број
студенти:

10
3
3

4
4
4

2700
2700
2700

3
3
2

4
4
4

2700
2700
2700

3

4

2700
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II. Право на конкурирање
Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи
услови:
 да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои
исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за
организирање втор циклус студии на Факултетот за драмски уметности во
Скопје.
III. Документи за пријавување и запишување
Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран
кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни
електронската пријава. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од
системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што
се поднесува при пријавувањето за запишување.
Пријавувањето се врши на Факултет за драмски уметности.
Со пријавата кандидатите поднесуваат:
 пријавен лист за запишување;
 електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);
 оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или
уверение);
 куса биографија (CV);
 потврда за активно познавање странски јазик;
 препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 список на уметнички, стручни или научни трудови и примерок од нив
(доколку кандидатите имаат. Уметничките дела се доставуваат на ЦД, ДВД
или друг медиум или се наведува линк);
 документи за евентуални награди, признанија и други документи.
При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:
 индекс и пријавни листови
 две фотографии (3,5х4,5)
X. Рокови за пријавување и запишување
Пријавување на
кандидатите
Запишување на
кандидатите

прв рок

втор рок

10 септември - 10 октомври
2018

08-22 јануари 2019

15 и 16 октомври 2018

25и 26 јануари 2019

*Втор уписен рок ќе се спроведе на Факултетот, односно на студиските програми
за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за
отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.
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По реализацијата на првиот уписен рок, за непополнетите места на единиците,
односно студиските програми, Универзитетот/Факултетот, на својата интернет
страница, ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен рок
во учебната 2018/2019 година.
Забелешка:
Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.
Подетални информации за Конкурсот можете да најдете на интернет-страницата:
http://www.ukim.edu.mk
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