
Почитувани студенти,  

 

ве известуваме дека пријавувањето на испитите за есенската испитна сесија 

2020/2021, ќе започне од 16-ти август и ќе се врши и по електронски пат и со 

физичко доставување на пријави за испити. 

Електронското пријавување на испитите во Iknow системот ќе биде активно од 

10.8.2021 до 19.8.2021 година и е задолжително за сите студенти. 

 

Физичкото доставување на пријавите за испити ќе се врши во точно утврдени 

термини за секој студент и со целосно почитување на препораките на 

институциите, со цел заштита на здравјето на сите. 

 

Пријавувањето на испитите ќе се одвива пред влезот на факултетот, а 

задолжително е потребно да се придржувате до следниве препораки: 

- секој студент да дојде во наведените термини, со задолжително носење на 

заштитна маска и почитување на социјалната дистанца на точно 

определените места за стоење; 

- студентите да доаѓаат со ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ пријави за испит, 

бидејќи нема да биде дозволен влез на факултетот, ниту 

пополнување на пријавите пред влезот на факултетот. 

 

Доставување на пријави за испити за студенти од I година 

Датум за доставување на 

пријави 
Час (од – до) 

Доставување на пријави 

за студенти со број на 

индекс (од – до) 

16.8.2021 (понеделник) 10 – 11 часот 4303 – 4313 

16.8.2021  11 – 12 часот 4313 – 4324 

16.8.2021  12 – 13 часот 4325 – 4335 

16.8.2021  13 – 14 часот 4336 – 4346 

16.8.2021  14 – 15 часот 4347 – 4356 

 

 

 

 

 

 



Доставување на пријави за испити за студенти од II година 

Датум за доставување на 

пријави 
Час (од – до) 

Доставување на пријави 

за студенти со број на 

индекс (од – до) 

17.8.2021 (вторник) 10 – 11 часот 4247 – 4257 

17.8.2021  11 – 12 часот 4258 – 4268 

17.8.2021  12 – 13 часот 4269 – 4279 

17.8.2021  13 – 14 часот 4280 – 4291 

17.8.2021  14 – 15 часот 4292 – 4302 

 

Доставување на пријави за испити за студенти од III година 

Датум за доставување на 

пријави 
Час (од – до) 

Доставување на пријави 

за студенти со број на 

индекс од - до 

18.8.2021 (среда) 10 – 11 часот 4160 – 4174 

18.8.2021  11 – 12 часот 4175 – 4190 

18.8.2021  12 – 13 часот 4191 – 4210 

18.8.2021  13 – 14 часот 4211 – 4225 

18.8.2021  14 – 15 часот 4226 – 4244 

 

Доставување на пријави за испити за студенти од III и IV година 

Датум за доставување на 

пријави 
Час (од – до) 

Доставување на пријави 

за студенти со број на 

индекс од - до 

19.8.2021 (четврток) 9 – 10 часот 4060 – 4074 

19.8.2021  10 – 11 часот 4075 – 4090 

19.8.2021  11 – 12 часот 4091 – 4105 

19.8.2021  12 – 13 часот 4106 – 4120 

19.8.2021  13 – 14 часот 4121 – 4137 

19.8.2021  14 – 15 часот 4138 – 4159 

 


