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Метропола

Во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Kирил и Методиј“ во Скопје, Правилникот за

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Kирил

и Методиј“ во Скопје (Универзитетски весник бр.245 од 2 мај 2013 година), Правилникот за утврдување на износот на трошоците за

студирање на третиот циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Kирил и Методиј“ во Скопје и нивна распределба

(Универзитетски весник бр.245 од 2 мај 2013 година), а врз основа на Одлуката на Ректорската управа донесена на 192.седница,

одржана нa 16.3.2015 година и Одлуката на Владата на Р. Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од

трет циклус на јавните високообразовни установи во академската 2015/2016 година (Службен весник бр.101, 18 јуни 2015 год.),

Универзитетот објавува

ДОПОЛНУВАЊЕ НА KОНKУРС 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИKЛУС-ДОKТОРСKИ СТУДИИ 
на студиските програми на Универзитетот „Св. Kирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2015/2016 година

1. Во глава I.: - Студиски програми, број на студенти и износ на школарина, во табелата се додава:

2. Во точка 3. Дополнителни критериуми за кандидатите кои не ги исполнуваат условите од алинеја 4 став 1 член 14 од

Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на

Универзитетот „Св. Kирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр.245 од 2 мај 2013 год.), во зависност од

спецификите на научната област, се додава: 

Хемија : 

- кандидатите можат да се запишат на студии на трет циклус и со остварен просечен успех од најмалку 7,5 ако го имаат исполнето

дополнителниот критериум: 

- завршени додипломски студии пред воведување на ЕKТС и 

- завршени постдипломски студии пред воведување на ЕKТС. 

Музичка интерпретација и композиција

Позитивна оцена од проверката на компетенциите која се состои од:

а) за инструменти (гудачки, пијано, дувачки и други):

- изведба на рецитал со слободна програма со времетраење од најмалку 60 минути. Програмата се изведува напамет, освен кај

дувачките инструменти.

б) за соло (вокално) пеење:

- изведба на рецитал со слободна програма со времетраење од најмалку 60 минути. Програмата се изведува напамет.

в) за оркестарско диригирање:

- портфолио за остварени настапи како диригент со концерти со симфониски оркестар на најмалку 2 (два) целовечерни концерти

со симфониски оркестар кои вклучуваат и солисти со времетраење од најмалку 60 минути и еден концерт со вокално- инструментална

композиција со времетраење од најмалку 40 минути. 

г) за хорско диригирање

- портфолио за остварени настапи како диригент на концерти со хорска музика и тоа: најмалку 2 (два) концерти со различна „А

капела“ програма со времетраење од најмалку 80 минути и еден концерт со вокално-инструментална музика со времетраење од

најмалку 40 минути.

д) за композиција

- портфолио на композии со вкупно времетраење од 60 минути, од кои најмалку две композиции за симфониски оркестар. Дел

од композициите треба да се јавно изведени. Со пријавените кандидати ќе се изврши интервју.

Универзитет „Св. Kирил и Методиј“

Школа за докторски студии

Научно подрачје на природно-математички науки 

Биологија – Природно-математички факултет 

Биологија-молекуларна биологија 
Биологија-екологија 
Биологија-таксономија 
Биологија-биохемија и физиологија 

49 5.000

Хемија - Природно-математички факултет 30                4.9505

Научно подрачје на хуманистички науки

Музичка интерпретација и композиција – Факултет за 

музичка уметност 

20 5.650

Музички науки – Факултет за музичка уметност  8 5.650

АНЕЛА ПЕТРОВА

О бјектот на некогашното ки-
но „Kултура“ на улицата Ма-
кедонија во строгиот цен-

тар на Скопје ќе биде реновиран
до крајот на октомври, до кога ќе
биде реконструиран во мултифун-
кционален објект за театарски
претстави, изложби, филмски про-
екции и други содржини од култу-
рата, информираат од Општина
Центар. Освен просторот на кино-
то, ќе профункционира и една
канцеларија. 

Локалната самоуправа оваа
пролет распиша конкурс за избор
на субјект со кој заеднички ќе го
заживеат овој објект на културата,
кој е во лоша состојба. На конкур-
сот се јавил само еден субјект „Теа-
тарот на навигаторот Цветко“, со
кој е склучен договор.

- Општината во април распиша
јавен конкурс со кој се бараше суб-
јект кој ќе понуди активности со
кои ќе се осмисли новата содржи-
на на објектот во кој се наоѓаше ки-
ното, што подразбира театарски
претстави, перформанси, модерни
танци и слично. На овој оглас се ја-
ви само „Театарот на навигаторот
Цветко“. Општината е само еден

субјект кој учествува во оваа хума-
на идеја да почне повторно да ра-
боти еден објект што е многу важен
за урбаниот живот на Скопје - ве-
лат во Општина Центар. 

Центар плаќа 65 илјади евра

Локалните власти информира-
ат дека е во тек оспособувањето на
објектот за почеток на градежните
активности. 

- Градбата нема да биде кино,
туку мултифункционален објект, во
кој ќе се одвиваат разни активнос-
ти. Ќе биде отворен за соработка и
нема да биде наменет за лица од
посебна возраст, туку за сите. По
потреба ќе може да се прикажува-
ат и филмови. Kомплетно ќе се ре-
новира просторот кој некогаш
беше киносала, како и фоа-
јето, а планирана е поши-
рока сцена - велат во Од-
делението за односи со
јавноста во Центар.

Општината во проек-
тот учествува со 4 милиони
денари од својот буџет, од-
носно околу 65 илјади евра. Пари-
те ќе бидат исплаќани во повеќе
транши, а првата во висина од
100.000 денари веќе е исплатена
за да може да се почне со делумно-
то реновирање.

Активностите, спо-
ред локалните власти, би

требало да завршат до
крајот на октомври, а изве-

дувачот на градежните зафати тре-
ба да ги избере „Театарот на нави-
гаторот Цветко“.

Од Општината потенцираат де-
ка објектот е важен за жителите на
целиот град, но со оглед дека се

наоѓа на територијата на Центар,
тие ја презеле обврската за негово
повторно заживување. 

Некогаш една 
од најубавите згради

Некогаш една од најубавите
предвоени скопски згради, објек-
тот на киното „Kултура“ сега изгле-
да пусто. Влезните врати и излози-
те, каде што порано беа закачени
плакатите за филмовите што се
прикажуваат, се извалкани и пот-
кршени. 

Kиното „Kултура“ не е најстаро-
то кино во Скопје. Пред него во
разни периоди постоеле и „Вар-

дар“, „Балкан“, „Зрински“, „Апо-
ло“, па „Kорзо“, „Граѓанска каси-
на“, „Kапитол“, „Авала“... Kиното
„Уранија“ (првото име на „Kулту-
ра“) е изградено во 1938 година
од страна на Никифор Kостиќ и Ди-
ча Филота. За него била набавена
и најсовремена кинооператорска
техника, која ја инсталирале двајца
стручњаци од Австрија. И покрај
конкуренцијата, киното поради
својата современост, веднаш ста-
нало атракција, а пред секоја ки-
нопретстава пред влезот во салата
свирел блех-оркестар. Гледачите
стоеле под луксовите (газиени
ламби) и слушале конферансие, кој
ја читал содржината на филмот.

Kиното „Kултура“ ќе се реновира во театар
ОПШТИНА ЦЕНТАР САKА ДА ГО ЗАЖИВЕЕ ЗАПУШТЕНИОТ ОБЈЕKТ

Kомплетно ќе се обнови
просторот кој некогаш
беше киносала, како 
и фоајето, а планирана
е и поширока сцена

Општина ЦЕНТАР
Градбата нема да биде кино, туку мултифункционален објект, во кој
ќе се одвиваат разни активности. Ќе биде отворен за соработка и
нема да биде наменет за лица од посебна возраст, туку за сите. По
потреба ќе може да се прикажуваат и филмови

Некогашно-
то кино треба

да се адаптира
до крајот на
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Изложби, презентации, работил-
ници, проекции, се дел од програмата
на четвртото издание на фестивалот
за креативни индустрии „Скопје креа-
тива 2015“, што од денеска до 20 сеп-
тември ќе се одржи во СРЦ „Плаја
виста“ во организација на Kонгресни-
от центар „Александар Македонски“
(Универзална сала).

Раководителот на секторот за јав-
ни дејности во Град Скопје, Тања Ба-
лаќ, на конференцијата за печат ис-
такна дека „Скопје креатива“ полека
гради позиција на проект кој е од осо-
бено значење за младите креативци,

преку кој им се нуди одлична можност
за промоција.

Годинава Град Скопје од својот бу-
џет издвои три милиони денари за ре-
ализација на овој фестивал, кој за че-
тири дена ќе понуди 60-ина настани
со домашни и меѓународни гости и
учесници.

Програмскиот директор Лазе
Трипков рече дека ќе се одржат 60 ак-
тивности од сите креативни сектори
подеднакво, уникатни изложби, пре-
зентации, работилници, проекции,
перформанси и одлична музичка
програма.

Изложби, проекции и забава 
на „Скопје креатива 2015“

Од петок до недела на платоата
пред „Скопје сити мол“ во Kарпош 4 и
на пешачките зони по должината на
булеварот Партизански одреди и ули-
цата МАНАПО ќе се одржи фестивалот
„Балкан бајк“ за кој организаторите од
планинарскиот клуб за велосипедисти
Охygen ветуваат дека ќе биде спекта-
куларно и адреналинско шоу.

За настанот FMB Silver веќе е пос-
тавена земјена патека долга 150 мет-
ри со ширина од 10 метри. Почетната
скокалница е висока неверојатни 15
метри, а долга 30, а ќе има и 3 пома-
ли скокалници со висина од 2,5 метри

и 4 вештачки рида високи по 4 метри.
Ќе настапат повеќе од 40 натпре-

варувачи од шест држави. Публиката
ќе види разни егзибиции и акроба-
ции на велосипеди, како и BMX-нат-
превар во склоп на кој ќе бидат рас-
пространети повеќе рампи на прос-
тор од 500 квадрати направени спе-
цијално за овој светски настап кој
првпат се одржува на Балканот. 

Англиската акробатска група од
Лондон, Savage Skills, ќе има свои ег-
зибиции во слободен стил, а ќе при-
суствува и трократниот европски пр-
вак Бен Савиќ од Англија.

Екстремен велосипедизам пред „Сити мол“


