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До / To 

Меѓународен Универзитет Визион во Гостивар / 
International Vision University in Gostivar 
Наставно – научен совет на/ 
Teaching - Scientific Council of  _______________________ 

БАРАЊЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА И ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ТРУД
REQUEST FOR THE FORMATION OF A COMMISSION FOR EVALUATION AND DEFENSE OF 

DOCTORAL WORK

Од / from: _____________________________________ (име и презиме / name and surname)

Студентски Број / Student Number 
Единица / Unit 
Студиска програма /Study Program  
Научна област / Field of Study
Запишан /а  година (Enrollment / year)

Со Одлуката бр.__________ од ________ донесена од ННС на _______________ прифатена е Пријавата за 

докторски труд со наслов: _____________________________, и за ментор е определен 

____________________, а за екстерен ментор ___________________. 

Насловот на темата е објавен во „Универзитетски билтен“ бр. ___ од __________. 

By the Decision No. __________ of ________ adopted by the TSC on _______________ the application for the 
doctoral work with the title: _______________________________________________ is accepted. As a Mentor is 
appointed ____________________, and for an External Mentor ___________________. The title of the topic is 
published in the "University Bulletin" no. ___ from __________.

Во прилог на Барањето поднесувам / In addition to the Request I submit:
- Менторски извештај со извештај од базата за проверка на плагијати

Mentor report with a report from the plagiarism check database;
- 3 примерока од трудот во работна верзија

3 copies of the paper in the working version;
- Извештај од проверка на студентското досие

Student Dossier Report;
- 15 примероци-авторезиме

15 copies of Thesis Contribution Statement.

Сметам дека се исполнети сите услови согласно со Законот за високото образование и Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии и предлагам да ми биде усвоено оваа 

барање, да биде определена комисија за оценка и одбрана на докторскиот труд, а по усвојувањето на извештајот на 

комисијата  да се определи датумот на јавна одбрана. 

I believe that all the conditions have been met in accordance with the Law on Higher Education and the Rulebook on the 
conditions, criteria and rules for enrollment and study in the third cycle of studies, and I propose that this request be granted, a 
Commission for evaluation and defense of the doctoral thesis to be appointed, and after the adoption of the Commission's report, 
the date of public defense to be determined.

      Датум, ____________      Подносител: 

 ____________________ 
 име, презиме и потпис
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