
Почитувани колеги студенти, 

Уписот на зимскиот семестар 2021/22 и заверката на претходниот летен семестар ќе се 
спроведува во периодот 20.09-30.09.2021. 

 Потребните документи за запишување на зимски семестар (образец за упис, образец за 
заверка и индекс) студентите ги доставуваат кај координаторот Проф. Анета Гацовска-
Барандовска. 

На 20.09.2021 (заради обвсрки со комисијата за акредитација на нови студии) координаторот на 
ИМ ќе ги прима само документите за упис на третиот семестар, доставени во кутија пред 
канцеларијата број 127/1 или лично на 21.09.2021 во периодот од 9-12.00 часот. Истите ќе бидат 
вратени на студентите на 21.09.  

Координаторот ќе биде на располагање на студентите во периодот 21-24.09.2021, а за студентите 
кои нема да достават документација во овие термини, документите може да се остават во 
библиотеката на институтот, ќе бидат разгледани, проверени и ќе бидете известени кога да ги 
подигнете и да се јавите на студентски прашања.  За индексите кои не се прегледани лично, во 
електронска порака ќе бидете известени за евентуалните проблеми. За консултации може да се 
обратите и на aneta@pmf.ukim.mk. 

Термините за поднесување документи се внесуваат во распоред, термин за упис на студентски 
прашања (во траење од 5 минути) за деновите 21-24.09.2021, како и за 28.09 – 1.10.2021.  

Пресметката на кредитите и износите за уплата при упис се дадени во соопштението на деканатот. 
Пожелно е да го користите калкулаторот поставен на страната на ИМ (пресметките во iknow 
системот не се секогаш точни). Студентот со проверени и потпишани документи, извршува уплата 
на средства, и сите документи ги доставува на Студентски прашања во својот точно определен 
термин и просторија.  

Доставувањето на документите за студентите на ИМ и групата МФ ќе се одвива на Шалтерот на 
Службата на студентски прашања и тоа во деновите 21.09.2021 - 24.09.2021 (секој ден од 11:00 до 
14:00ч.) и 28. 09.2021 -  01.10.2021 (секој ден од 11:00 до 14:00ч.) – со задолжително претходно 
закажан термин кај координаторот. 
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