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До Наставно-научниот колегиум
избери сп
на студиската програма _____________________________________________
ФЕИТ

Предмет: Доставува пријава за изработка на магистерски труд

Го молам Наставно-научниот колегиум да ја разгледа пријавата за изработка на
магистерски труд со работен наслов: __________________________________________
НАСЛОВ ТЕМА
_________________________________________________________________________.

наслов на англиски јазик: ___________________________________________________
Title (English)
_________________________________________________________________________

област: __________________________________ и даде позитивно мислење по истата.
Сметам дека ги исполнувам условите за пријавување на магистерскиот труд,
18 кредити.
бидејќи имам освоено _____

Во прилог доставувам пријава која содржи: наслов на темата, образложение за
научната оправданост на темата, план за работа и преглед на литература што е
планирано да се користи, како и биографија.
17.02.2017
Скопје, г.

можен ментор
проф. д-р___
_________________________
име и презиме

________________________________
потпис

студент
__________________________________
име и презиме

________________________________
потпис

прегледал референт од Служба за студентски прашања
__________________________________

ПРИЈАВА
за изработка на магистерски труд

м
од ____________________________________________, со број на индекс _____/_____,
име, татково име и презиме

адреса: ___________________________________________________________, контакт
телефон ___________________, e-mail адреса ________________________________,
избери сп
студиска програма ______________________________________________________
.

Наслов на темата: _________________________________________________________
НАСЛОВ ТЕМА
_________________________________________________________________________

наслов на англиски јазик: ___________________________________________________

Title (English)
_________________________________________________________________________
област: __________________________________

Прилог: образложение за научната оправданост на темата, план за работа и преглед
на референтна литература (литература која се планира да се користи) и биографија.
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