
Почитувани колеги студенти, 

 

Уписот на летниот семестар 2021/22 и заверката на претходниот зимски семестар ќе се 
спроведува во периодот 7.02-18.02.2022, по претходно закажан термин, во службата за студентски 
прашања, во просторијата М148, на првиот кат. 

Пред уписот секој студент е должен, задолжително самостојно да го запише семестарот во iknow 
системот. На страните на ИМ и на ПМФ е поставен калкулатор за пресметување на износот кој 
треба да биде уплатен за упис на семестарот – студентите се задолжуваат да проверат самостојно 
колкав е износот за уплата и по потреба да достават за упис и барање за плаќање на рати. Околу 
предметите кои треба да се запишат информациите може да се најдат на страната на ИМ и тоа: 

1. За наставни програми 2012/13 на: 
http://im-pmf.weebly.com/104010821088107710761080109010721094108011121072-20122013.html 

2. За наставни програми 2018/19 на: 
http://im-pmf.weebly.com/104010821088107710761080109010721094108011121072-20182019.html 

Потребните документи за запишување на семестарот (образец за упис, образец за заверка, индекс 
и пресметана сума за уплата) студентите ги доставуваат кај координаторот Проф. Анета Гацовска-
Барандовска, лично на некој од закажаните термини или ги оставаат во библиотеката на 
математика. Студентите кои имаат било каков проблем во изборот на предметите задолжително 
да се обратат по мејл кај Координаторот, да се избегнат гужвите и задржувањата во просторијата. 
Документите оставени во библиотеката ќе бидат проверени, потпишани и ќе бидете 
информирани по мејл дека се готови за да си ги подигнете. 

Студентите кои запишуваат втор семестар,  затоа што немаат услов за упис на вториот семестар и 
ги запишуваат сите предвидени предмети, кај координаторот треба да се јават  во термините:  

 3.02.2022    во периодот 12-14.00 часот 

 4.02.2022    во периодот 9-12.00 часот 

Студентите од повисоките семестри, кај координаторот треба да се јават во периодот                         
07-18.02.2022, во периодот од 9-12.00 часот, но заради закажани обврски, испити и состаноци, но 
и заради намалување на протокот на студенти во канцеларијата, пожелно е да се договорите со 
координаторот за денот и времето, посебно за студентите кои доаѓаат од другите градови, на мејл 
aneta@pmf.ukim.mk / agacovska@gmail.com. 

Термините за поднесување документи се внесуваат во распоред, термин за упис на студентски 
прашања (во траење од 5 минути) за деновите 07-18.02.2022.  

 

       Координатор на Институтот за математика 

       Проф. д-р Анета Гацовска - Барандовска 

 


