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С О О П Ш Т Е Н И Е    

   ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/2022  
И ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР  ОД УЧЕБНАТА 2020/2021   

НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 
 
Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година и заверката на 
летниот семестар од учебната 2020/2021 година ќе се врши во периодот од: 

 

13.09.2021 година до 17.09.2021 година 
во периодот од 12,00 - 14,00 часот  

на прв спрат 
 

Дополнителен рок за  запишување на зимскиот семестар во учебната 2021/2022 
година и заверката на летниот семестар од учебната 2020/2021 година ќе се врши 
во периодот од: 
 

12.10.2021 година до 15.10.2021 година 
во периодот од 12,00 - 14,00 часот  

на прв спрат 
 

Пријавувањето по електронски пат (во Iknow) е задолжително за сите 
студенти на втор циклус студии кои се запишани во зимски прв 
семестар во учебната 2019/2020 и 2020/2021 година. 
 
Потребно е студентите да си го доделат зимскиот семестар и предметите кои ќе ги 
слушаат според покриеноста на настава објавена на web страната, на следниот 
линк:  
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/postdiplomski-tekovni-informacii 
 
Потребни документи за запишување и заверка на семестар: 
 
1.  ИНДЕКС 
 

2. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТАР (А3) (се запишуваат 
предметите кои се пријавуваат за слушање во зимскиот семестар во учебната 
2021/2022).  
 

3. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРКА НА  СЕМЕСТАР (А4) (се запишуваат предметите 
кои се слушале во зимскиот семестар  од учебната 2020/2021). 
 
4. ПРИЗНАНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП 50), во корист на Машински факултет на  
СМЕТКА  100000000063095, ЕДИНКА КОРИСНИК 1600104278  788  11, 
ПРИХОДНА ШИФРА 723119  41 и НАЧИН 2. 
 

 студентите треба да уплатат 500 евра во денарска противвредност по 
курсот на Народна банка на денот на вршење на уплатата, со цел на 
дознака -  рата од школарина за втор циклус студии. 
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Студентите се должни во својот индекс и во обрасците за запишување и 
заверување на семестар да ги впишат насловите на слушаните предмети од летен 
семестар, предметите кои ќе ги слушаат во зимски семестар и предметниот 
професор кај кого го слушаат предметот. 
 

Напомена: Задолжително е предметниот наставник да додели во Iknow 
системот,  дека студентот добива потпис (важи за студентите запишани 
во зимски прв семестар во учебната 2019/2020 и 2020/2021 година). 
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