
Почитувани колеги, 
 
Ве известуваме дека уписите за учебната 2020/21 година ќе се изведуваат на истиот 
начин како и досега, со едно дополнение - образецот за запишување треба да се 
достави за проверка до координаторот.  
 
Обрасците треба да бидат доставени навреме за проверка, најмалку 2 дена пред 
објавените датуми за запишување на Студентски прашања.  
 
Ова се прави со цел координаторот да има време да ги провери обрасците и онаму каде 
што ќе има потреба студентите да направат корекција.  
Службата за Студентски прашања нема да прима непотпишани обрасци, т.е. обрасци 
коишто не се проверени од координаторот.  
 
Ве молиме да ги почитувате термините закажани од координаторот и од службата за 
Студентски прашања, за уписот на зимскот семестар во оваа учебна година да се 
оддвива успешно и да заврши навреме. 
 
Ве молиме, сите технички прашања да ги доставувате на координаторскиот меил, а 
доколку има потреба координаторот ќе ви договори средба на zoom,  за да се расчистат 
проблемите. Користете го калкулаторот за кредити објавен на интернет страната на 
Институтот.  
Координаторот ќе биде достапен и лично во: 
 

понеделник 28.09.2020,  
петок             2.10.2020, 
понеделник  5.10.2020, 
 

во периодот од 9.00 – 12.00, во библиотеката на математика.  
 
За останатите денови, заради обврски со испити и настава, ве молам обратете се на 
меил кај координаторот, ќе ви биде договорен дополнителен термин ако има 
потреба. 
 
Датумите за  заверка на семестрите и запишување на следниот се објавени на интернет 
страницата на ПМФ и на интернет страницата на Институтот.  
Студентите имаат обврска да ги почитуваат објавените датуми, затоа што студентски 
прашања нема да примаат документи во денови наменети за студенти од други 
институти.  
 
Покрај тоа, се замолуваат студентите да проверат дали сите оценки од положените 
предмети се внесени во Iknow системот (затоа што само системот ќе се користи за доказ 
за положени испити). Ако оценката не е внесена во системот, тогаш студентот е должен 
да му напише маил на соодветниот професор со молба оценката да му биде внесена за 
да може да се изврши уписот. За евентуалните проблеми, повторно контактиајте го 
координаторот. 
 
 

         Од координаторот на ИМ, 

          Анета Гацовска-Барандовска 


