
Врз основа на член 110, 164, 166, 170, 172, 176 и 182 од Законот за високото образование („Службен весник 

на Република Македонија" бр. 82/2018) и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 

наставно научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје, Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, распишува:  

КОНКУРС 

за избор на наставници во сите наставно-научни звања, насловни звања и соработнички звање на 

Факултетите во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје  
 

Се распишува Конкурс за избор на наставници во сите наставно-научни звања, насловни звања и 

соработнички звања на единиците во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ и тоа:  
 

А. ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА 
  
А.1 Студиска програма: АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН  
 

1. Избор на еден наставник во наставно - научна област АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ И 

ДИЗАЈН (20100) и ДРУГО (20118) од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, 

полиња и области според Фраскатиева класификација;  
 

2. Избор на еден асистент во наставно - научно поле АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗАМ И 

ПЛАНИРАЊЕ (201) во наставно – научна област ДРУГО (20118) од Класификацијата на научно-

истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатиева класификација; 
 

3. Избор на еден асистент во наставно - научна област ГЕОМЕТРИЈА (10905), МАТЕМАТИКА 

(10900), АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА (20117), од Класификацијата на научно-истражувачките 

подрачја, полиња и области според Фраскатиева класификација. 
 

А.2 Студиска програма: ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА 
 

1. Избор на еден наставник во насловно звање од наставно - научна област ПРИМЕНЕТА 

ГЕОДЕЗИЈА (20602) и ДРУГО (20609) од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, 

полиња и области според Фраскатиева класификација 
 

Б. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ 
   
Б.1 Студиска програма: ИНФОРМАТИКА 
 

1. Ре - избор на еден наставник во наставно - научна област МАТЕМАТИКА (10900) од 

Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатиева 

класификација 
 

2. Избор на двајца (2) асистенти во наставно - научна област ИНФОРМАТИКА (11000) од 

Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатиева 

класификација. 
 

В. ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ  
 

В.1 Студиска програма: МЕХАТРОНИКА 
 

1. Избор на еден наставник во наставно - научна област АВТОМАТИКА (21422), РЕГУЛАЦИОНА 

ТЕХНИКА (21423) или ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ (21202) од Класификацијата 

на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатиева класификација; 
 

2. Избор на еден асистент во наставно - научно поле ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И 

МЕНАЏМЕНТ (211) во наставно – научна област ПЛАНИРАЊЕ (21101) или ДРУГО (21111) од 

Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатиева 

класификација 
 

В.2 Студиска програма: СООБРАЌАЈНО – ТРАНСПОРТНО ИНЖИНИЕРСТВО 
 

1. Избор на еден асистент во наставно - научна област ПЛАНИРАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ (22005), 

УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА СООБРАЌАЈОТ (Сообраќајници и јазли, техники и 



технологии на регулацијата на сообраќајот, информациони системи, сообраќајни системи) 

(22001) или БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ (22006) од Класификацијата на научно-

истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатиева класификација 
 

В.3 Студиска програма: ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА И ПРЕТПРИЕМНИШТВО 
 

1. Ре - избор на еден наставник во наставно - научна област УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ 

РЕСУРСИ (50622) или МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ (50608) од Класификацијата на научно-

истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатиева класификација 
 

2. Избор на еден асистент во наставно - научна област ФИНАНСИИ (50326) или 

СМЕТКОВОДСТВО (50328) од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и 

области според Фраскатиева класификација 
 

В.4 Студиска програма: ЦАРИНА, ШПЕДИЦИЈА И ОСИГУРУВАЊЕ 
 

1. Избор на еден наставник во насловно звање во наставно - научна област ЦАРИНСКИ СИСТЕМИ 

И ЦАРИНСКА ПОЛИТИКА (50833) од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, 

полиња и области според Фраскатиева класификација; 
 

2. Избор на еден наставник во насловно звање во наставно - научна област ЦАРИНСКА УПРАВНА 

ПОСТАПКА (50832) од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области 

според Фраскатиева класификација; 
 

3. Избор на еден асистент во наставно - научна област МЕНАЏМЕНТ ВО ЦАРИНА И 

ШПЕДИЦИЈА (50621) од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области 

според Фраскатиева класификација 
 

В.5 Студиска програма: ИНЖИНИЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА НА РАБОТНА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 

1. Ре - избор на еден наставник во наставно - научна област ЖИВОТНА СРЕДИНА (22500) или 

ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА (30811) од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, 

полиња и области според Фраскатиева класификација; 
 

2. Избор на еден наставник во насловно звање од наставно - научна област ЖИВОТНА СРЕДИНА 

(22500) или ДРУГО (22507) од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и 

области според Фраскатиева класификација 
 

Г. ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ 

  

Г.1 Студиска програма: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 
 

1. Избор на еден наставник во насловно звање во наставно - научна област ПРЕХРАНБЕНО 

ИНЖИНЕРСТВО (41400) или ДРУГО (41403) од Класификацијата на научно-истражувачките 

подрачја, полиња и области според Фраскатиева класификација 
 

Г.2 Студиска програма: ТЕКСТИЛ, ДИЗАЈН И МОДЕЛИРАЊЕ 
 

1. Избор на еден асистент во наставно - научно поле РЕГУЛАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 

ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ (218) во наставно – научна област АНАЛИЗА И ДИЗАЈН НА 

МУЛТИВАРИАБИЛНA FEED BACK, FEED FORWARD И НЕДЕТЕРМИНИРАНА 

КОНТРОЛА (21804) или ДРУГО (22306) од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, 

полиња и области според Фраскатиева класификација. 
 

Д. ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ  
 

Д.1  Студиска програма: СОЦИЈАЛНА РАБОТА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

1. Избор на еден наставник од наставно - научна област СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА (51006), 

СОЦИJАЛНА РАБОТА (во здравство, образование, социjална заштита и друго) (51203) или 

ГЕРОНТОЛОГИЈА (30808) од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и 

области според Фраскатиева класификација; 



2. Ре – избор на еден наставник во наставно - научна област ТЕОРИЈА НА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

(51201), СИСТЕМИ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (51204) или МЕТОДИКИ НА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА (поединец, група, локална заедница) (51205) од Класификацијата на научно-

истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатиева класификација; 
 

3. Избор на еден наставник во насловно звање од наставно - научна област ОПШТА 

ПСИХОЛОГИЈА (51000), СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА (51006), ОРГАНИЗАЦИСКА 

ПСИХОЛОГИЈА (51008) или ДРУГО (51019) од Класификацијата на научно-истражувачките 

подрачја, полиња и области според Фраскатиева класификација; 
 

4. Избор на еден наставник во насловно звање од наставно - научна област АНГЛИСТИКА (60404) 

од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатиева 

класификација; 
 

5. Избор на еден асистент во наставно - научна област ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА (51000), 

СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА (51006) или СОЦИJАЛЕН РАЗВОЈ (51202) од Класификацијата 

на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатиева класификација 
 

Д.2  Студиска програма: МЕДИУМИ И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА 
 

1. Избор на еден асистент во наставно - научна област КОМУНИКАЦИИ И МАС-МЕДИУМИ 

(50706) или ТЕОРИЈА НА НОВИНАРСТВО И СИСТЕМИ НА ИНФОРМИРАЊЕ (50707) од 

Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатиева 

класификација 
 

Услови и критериуми за избор: 

Кандидатите треба покрај општите услови да ги исполнуваат и условите и критериумите 

предвидени со Законот за високото образование и Правилникот за посебните услови и постапката за избор 

во наставно научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје 
 

Кандидатите се должни да ги поднесат следниве документи: пријава за учество на конкурсот, куса 

биографија, докази за исполнетост на општите и посебните услови, списокот на научни и стручни трудови 

по еден примерок од научните и стручни трудови и Одлука од претходен избор во наставно – научно звање. 
 

  Работното време ќе биде утврдено согласно на распоредот за часови и актите на Универзитетот. 

Паричниот износ на основната нето плата за наведените позиции е во согласност со актите на 

Универзитетот, наставната ангажираност на наставникот и асистентот во семестарот и наставно научното 

звање во кое е извршен изборот а изнесува од 22.831 до 34.446 денари. 
 

  Конкурсот трае седум (7) работни дена од денот на објавувањето на конкурсот. 
  
Пријавата со потребните документи кандидатите треба да ги достават во просториите на 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, ул. "Мирче Ацев" бр. 4/VII спрат, со назнака: За Конкурс за избор 

на наставници во сите наставно – научни звања на (се наведува еден од Факултетите): 
 

А. Факултет за градежништво и архитектура 

Б. Факултет за информатички науки 

В. Факултет за технички науки 

Г. Факултет за технолошки науки 

Д. Факултет за социјални науки 

во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. 

Некомплетните и ненавремено доставени документи нема да бидат земени во постапка за 

разгледување. 

Универзитет „Мајка Тереза” во Скопје                         

   


