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ИЗВЕШТАЈ ОД МЕНТОРОТ 

REPORT FROM THE MENTOR 

– задолжителна содржина –  mandatory content -
(секоја рубрика мора да биде пополнета) (each box must be filled in)

I ПОДАТОЦИ ЗА МЕНТОРОТ / DATA ON THE MENTOR
1. Име и презиме, звање и област / Name, surname, title and field of study

II ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ / DATA ON THE CANDIDATE
1. Име, име на еден од родителите, презиме/Name, name of one of the parents, surname:

2. Датум на раѓање, место, општина, држава/Date of birth, place, municipality, state:

3. Магистeр ___________, научна област во која а стекнато академско звање магистер_____________

Master ___________, a scientific field in which a master's degree has been acquired _____________

4. Запишан на трет циклус - докторски студии во учебната __________, на студиската 
програма__________, како редовен/вонреден студент.

Enrolled in a third cycle - doctoral studies in the academic year of __________, of the study program 
__________, as a regular / part time student.

III НАСЛОВ НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА / TITLE OF THE DOCTORAL DISSERTATION: 

1.Наслов на докторската дисертација / Title of the Doctoral Dissertation:

2.Одлука за одобрување на насловот на докторската дисертација/Decision to approve the title of doctoral 
dissertation __________

(број, датум и орган кој ја донесол), објавена во Универзитетски билтен број ______. 

(number, date and body that it has adopted it), published in the University Bulletin no. ______.
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IV ПРЕГЛЕД НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА/REVIEW OF DOCTORAL DISSERTATION:
Да се наведе кратка содржина со наведување на број на страни, поглавја, слики, шеми, графикони и сл. /
Specify a short content by specifying the number of pages, chapters, images, diagrams, charts, and so on.

V ВРЕДНУВАЊЕ НА ПОЕДИНЕЧНИ ДЕЛОВИ OД ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА / 
VALUATION OF INDIVIDUAL PARTS OF THE DOCTORAL DISSERTATION: 

VI 1. Рецензирани научно-истражувачки трудови (најмалку два) кои се резултат на истражувањата во рамките на изработката на 

докторската дисертација, објавени во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации/
Reviewed scientific research papers (at least two) which are the result of research within the preparation of the doctoral dissertation, published in 
international scientific journals or international scientific publications: 

или / or

2. Труд објавен во меѓународно списание со импакт фактор / A paper published in an international journal with an impact factor:

Напомена / Note: 
Докторантот треба да има алтернативно трудови од точка 1 или труд од точка 2 / 
The doctoral student alternatively should have papers from point 1 or work from point 2.

Називите на трудовите да бидат таксативно наведени со податоци за тоа каде и кога се објавени/
The titles of the works need to be strictly defined with data about where and when were published. 
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VII ЗАКЛУЧОЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊАТА 

CONCLUSIONS RELATED TO THE RESEARCH RESULTS

VIII ОЦЕНКА НА НАЧИНОТ НА ПРИКАЖУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 
EVALUATION OF THE MANNER OF PRESENTATION AND INTERPRETATION OF THE RESULTS OF THE 
RESEARCH 

IX КОНЕЧНА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА/FINAL EVALUATION OF THE DOCTORAL 
DISSERTATION: 

1. Дали дисертацијата е напишана во согласност со образложението наведено во пријавата на темата /
Does the dissertation is written in accordance with the rationale stated in the application form

2. Дали дисертацијата ги содржи сите битни елементи / Does the dissertation contain all the important elements

3. Кој е оригиналниот допринос во науката на оваа дисертацијата /
    What is the original contribution to the science of this dissertation

X ПРЕДЛОГ/ SUGGESTION: 
Врз основа на вкупната оценка на дисертацијата интерниот ментор предлага

Based on the overall assessment of the dissertation, the internal mentor proposes: 

Да се започне со постапката за одбрана на докторската дисертација со донесување на Одлука за 

формирање на комисија за оценка и одбрана / Start the procedure for defending the doctoral dissertation by 
passing a Decision on the appointment of a Commission for evaluation and defense.
Напомена:  Завршниот извештај се доставува до екстерниот ментор и до ННС на кампусот /
Note: The final report is submitted to the external mentor and to the TSC on the campus

Датум/
Date:

Потпис од интерниот ментор: 

Signature of the internal mentor:   __________________ 
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