Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на Воената академија бр.07-876/1 од
17.10.2011 година и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за
запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-628/1 од
26.01.2010 година,
1) Студиите на втор циклус на студии – магистратура се организираат во Академијата
според академиски студиски програми акредитирани со закон, нормативите, стандардите и
методологијата прифатени од единствениот Европски простор за високо образование,
вреднувани со кредити по ЕКТС. Студиските програми на втор циклус на студии на
Академијата траат до една година и со нивното завршување се стекнуваат 60 кредити.
2) Стручните студии на втор циклус на студии – специјализација се организираат за
оспособување на кандидатите за извршување на командни и штабни должности во
Армијaта. Стручните студии траат до една година и со нивното завршување се стекнуваат
40 кредити.
ПРАВО НА УЧЕСТВО
а) за магистерски студии:
-

лица кои имаат завршено високо образование;
да завршиле прв циклус на студии во времетраење од 4 (четири) години (8 семестри), или
со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС и
да завршиле соодветни студиски програми од прв циклус, утврдени од Академијата како
студии соодветни за запишување на одделни студиски програми од втор циклус.

б) за стручни студии – специјализација:
- да се воени старешини-офицери во чин капетан, мајор и потполковник од родовите и
службите во постојаниот состав на Армијата на Република Македонија или
Министерството за одбрана;
- да завршиле додипломски студии (Воена академија или високо образование со завршено
стручно оспособување и усовршување на офицери на Академијата);
- да не се постари од 45 години;
- да се поставени на должност командир на чета или еквивалентна должност и истата да ја
извршувале најмалку 2 години;
- да дипломирале со просечен успех од најмалку 7,00;
- да имаат службена оценка најмалку „се истакнува“ на последните две оценувања;
- да имаат познавање на странски јазик на ниво СТАНАГ 2.2.2.2. (првенствено англиски или
француски);
- да имаат посебна физичка и здравствена способност, што го утврдува надлежна Военолекарска комисија;
- да ги имаат поминато физичките проверки во Армијата и
- - да добиле согласност за специјализација на Воената академија од Началникот на
Генералштабот на АРМ (согласноста ја обезбедува кандидатот преку препоставената
команда). Кандидатите за втор циклус на студии на Академијата за специјализација за
командни и штабни должности полагаат приемен испит.

ТРОШОЦИ ЗА СТУДИИТЕ
а. Студентите на втор циклус на студии – магистратура се запишуваат со кофинансирање на
студиите. Износот на кофинансирањето по семестар изнесува 400 ЕУР и за одбрана на
магистерскиот труд 300 ЕУР во денарска против вредност по среден курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на уплатата.
Странските државјани кои се запишуваат на втор циклус на студии – магистратура плаќаат 100%
поголема партиципацијата од партиципацијата што ја плаќаат студентите кои се државјани на
Република Македонија.
б. Финансирањето на кандидатите за втор циклус на студии на Академијата за специјализација за
командни и штабни должности се финансира од Буџетот на Република Македонија.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА II ЦИКЛУС НА СТУДИИ
За пријавување на втор циклус на студии и специјалистичко стручни студии, кандидатите ги
доставуваат следните документи:
-

пријава за запишување која се добива во Воената академија – Скопје;
доказ за завршени прв циклус на студии (диплома оригинал или фотокопија заверена кај
нотар), кандидатите кои завршиле во странство и кандидатите странски државјани да
достават решение за еквиваленција и признавање на високобразовната квалификација
стекната во странство за завршен прв циклус на студии);
- уверение за положени испити со оценки и кредити (оригинал или фотокопија заверена кај
нотар), кандидатите кои завршиле во странство и странските државјани доставуваат
решение за еквиваленција на оценките;
- кратка биографија (CV);
- извод од матична книга на родени;
- уверение за државјанство;
- потврда за познавање на странски јазик;
- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви)
- список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку има);
- награди, признанија и други документи.
Документите за пријавување на втор циклус на студии се доставуваат лично во деловодството на
Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје на адреса: ул. ,,Васко Карангелески“
бб.

