СООПШТЕНИЕ
Се известуваат студентите од Институтот за математика коишто имаат право да полагаат
предмети во дополнителната априлска испитна сесија 2019, дека имаат обврска да ги
пријавата испитите задолжително и тоа:
1. Со поднесување на пријава за испит и индекс на проверка (потпис од предметниот
професор) на Шалтерот за студентски прашања кое ќе се одвива од 01.04.2019 до 05.03.2019
година и4
2. ЕЛЕКТРОНСКО пријавување на испитите од 01.04.2019 до 05.04.2019 година на
испитите преку електронскиот “i-know” систем и електронско плаќање на 50,00 денари за
административна такса, при што КОДОТ задолжително треба да се впише во полето-таксени
марки и во хартиената пријава (шифра за АТ) - упатството е објавено на веб страницата на
ПМФ.

Освен што ќе го пријават испитот електронски (во iKnow системот) и со
пријава (хартиена), да се пријават задолжително и кај техничката
секретарка на ИМ, Олгица Андова, лично или по e-mail на
olgicaa@pmf.ukim.mk, најдоцна до 8 април 2019 (до 14 часот) со информација
кои предмети ќе ги полагаат, за да може навреме да биде направен распоред на
испити. Распоредот ќе биде објавен на web страната на Институтот за
математика на 9 април, а сесијата ќе трае од 15.04.2019 до 19.04.2019 година.
Право на полагање имаат:
1. Студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2018/2019 година (или
запишано X, XII, XIV, XVI и XVIII семестар) и на кои им останале за презапишување пет
испити и дипломска работа, согласно Одлуката на Наставно-научниот совет на Природноматематичкиот факултет-Скопје бр. 07-3434/2 од 25.12.2009 година.
2. Студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2018/2019 г. (или запишано
II, IV, VI и VIII семестар), може да полагат само еден предмет од задолжителните предмети
слушани во зимскиот семестар во уч. 2018/2019 година, за кои студентите ги реализирале
академските обврски (потпис од предметниот наставник и уредно заверен зимски семестар и
запишан летен семестар од уч. 2018/2019 година), согласно Одлуката на
Природноматематичкиот факултет-Скопје бр.02-1029/2 од 07.07.2017 година.
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