
  
 
 

Конкурс за ангажман на демонстратори на УМТ за учебната 2019/20 година 

Врз основа член 110 и член 163 од Законот за високото образование (Службен Весник на Репиблика 

Македонија бр.82/18), член 321 од Стаутот на Универзитетот „Мајка Тереза“ и членовите 24 и 59 од 

Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-

стручни, хаставни и соработнички звања на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, Наставно - 

научните совети на факултетите : Градежништво и архитектура, Информатички науки, Технолошки 

науки, Технички науки и Социјални науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, на своите 

редовни седници одржани во текот на месец септември и октомври со барања за ангажирање на 

демонстратори по одредени области му предложија на Универзитетот да објави: 

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС 

 

За ангажман на демонстратори на Факултетите при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје,  за 

академската 2019/20 година и тоа: 

1. За Факултетот за градежништво и архитектура 3 извршители и тоа : 

а) за Студиската програма Архитектура и дизајн 2(два) извршители 

б) за Студиската програма Градежништво -конструктивна 1 (еден) извршители. 

      2. За Факултетот за  информатички науки 4 извршители и тоа: 

                за студиските програми Информатика, наставна информатика и применето програмирање 

                 а) научна област архитектура на сметачки системи 1 (еден) извршител 

                 б) научна област процесуирање на податоци 1(еден) извршител 

                 в) научна област програмски јазици и технологии 1 (еден) извршител 

                 г)научна област информациони системи и мрежи 1 (еден) извршител  

       3. за Факултетот за технолошки науки 2 извршители и тоа: 

                 а) студиска програма Прехрамбена технологија од научна област Хемија1 (еден) извршител 

                 б) студиска програма Текстил, дизајн и моделирање 1 (еден) извршител 

       4. за Факултетот за технички науки 7 (седум) извршители и тоа: 

                 а) студиска програма мехатроника 1 (еден) извршител 

                 б) студиска програма индустриски менаџмент 1(еден) извршител 

                в) студиска програма сообраќајно и транспортно инженерство 1 (еден) извршител 

                г) студиска прпграма применета економија и претприемништво 1 (еден) извршител 



  
 
 

               д) студиска програма Царина, шпедиција и осигурување 1 (еден) извршител 

               ѓ) студиска програма инженерство за заштита на животната средина 1 (еден) извршител 

              е) за сите студиски програми по научна област Математика 1 (еден) извршител 

      5. за факултетот за социјални науки 6 (шест) извршители и тоа: 

              а) Студиска програма социјална работа и социјална политика 1 (еден) извршител 

              б) студиските програми Јавна администрација и управување со човечки ресурси и медија и 
интеркултурна комуникација 1 (еден) извршител 

               в) студиските програми Европски студии и Балкански и евроазиски студии 1 (еден) 
извршител 

               г) студиска програма спорт и спортски науки 3(три) извршители од кои 

                    I . научна област кинезологија 1 (еден) извршител 

                    II . научна област спортска физиологија 1 (еден) извршител 

                    III . научна област спортска медицина 1 (еден) извршител 

За демонстратор може да биде избрано лице кое ги исполнува општите услови според Законот за 

високото образование и е студент на втор или трет циклус студии од соодветна студиска програма.  

За да биде избран кандидатот треба да ги исполнува минималните критериуми предвидени во 

Законот за високото образование, Правилникот  за посебните услови и постапката за избор во 

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

Тереза“ во Скопје како и Статутот на Универзитетот  „Мајка Тереза“ во Скопје.  

Критериуми за оценка на кандидатите се следниве   

       a.    просекот на завршени додипломски студии (40% од вкупниот број на поени) 

       b.    просекот од задолжителните предмети на студиската програма на која студирал кандидатот 

на додипломските студии (50% од вкупниот број на поени) 

       c.     10 % од интервју (оценка на наставно стручните квалитети кои ги покрива) 

       

    Демонстраторот ќе се ангажира минимум два (2), но не повеќе од три (3) предмети, односно 

најмалку шест (6), до најмногу десет (10) часа неделно. За целосен максимален ангажман на 

демонстраторот му следува надоместок во максимален износ од 8.000,00 денари нето месечно.  

    Демонстраторите би се избирале по интерен конкурс, за учебната 2019/20 година во времетраење 
од 1 (една) академскагодина , со можност за реизбор.  

Кандидатите треба да достават: 



  
 
 

-    Пријава 

-    Кратко CV (со контакт телефон и меил адреса) 

-    Доказ дека е студент на втор или трет циклус студии на соодветна студиска програма. 

-    Доказ дека има завршено прв циклус студии со освоено 240 ЕКТС кредити со просек од мин. 8,00. 

-    Уверение за положени испити од прв и втор циклус студии 

-    Потврда за познавање на странски јазик 

Документите се доставуваат во архивата на Универзитетот  „Мајка Тереза“ во Скопје, улица Мирче 
Ацев бр.4 спрат 7, Скопје. 

8.    Со поднесување на пријава кандидатите за демонстратор се согласни да бидат внесени во базата 
на кандидати за демонстратори на Универзитетот  „Мајка Тереза“ во Скопје 

9.    Поднесување на документите е заклучно со 04.11.2019 година. 

 

Со почит,                                                             

 Универзитет “Мајка Тереза„ во Скопје 

                                                                                              Р Е К Т О Р   

                                                                               Проф. д-р Азиз Положани 


