ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ВО ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
ПРВА ДЕКАДА: 3-14 јуни 2019 година
ВТОРА ДЕКАДА: 17-28 јуни 2019 година

П
Р
В
А

3-Jun
10:00

11:00

Д
Е
К
А
Д
А

12:00

Амф.2

Амф.3

Амф.4

Економика, Политичка
економија, Соверемни
економски теории,
Деловни финансии,
Корпоративни финансии,
Меѓународни економски
односи (и останати
предмети кои се полагаат
кај проф. д-р В.
Кандикјан, прод. д-р А.
Стојков или доц. д-р
К.Шапкова Коцевска

Македонски јазик и новинарска
стилистика
(Новинарство) Македонски јазик
и стилистика (Односи со јавност)

1. Граѓанско процесно право (додипломски
студии) 2. Парнично право, Вонпарнично и
извршно право, Арбитражно право,
Алтернативно решавање на спорови, Стечајна
постапка, Нотарско право, ГПП на ЕУ (мастер
студии)

Амф.5

Амф.6

Амф.7

Амф.8

Амф.9

2. Уставно право,
Конститузионализам,(М
к и Анг група) и
Човекови права во РМ

Темпус доле

Пред.4

Кабинет

трговско право, меѓународно трговско право,
корпоративна инсолвентност, стечај и
стечајна постапка и меѓународно трговско
право од 9 часот до 11 часот писмено
полагање

Римско право, доц.д-р Есин Кранли Бајрам

трговско право од 11 чоаст усно полагање

Англиски ј. (д-р А. Наумоска)

Јавно мислење,
политички маркетинг,
современа европска
историја и идеја за
европа, методологијана
политички науки

4-Jun

10:00

Применета политика,
ИКТ и односи со јавност
и сите изборни предмети
кај доц. д-р Христина
Рунчева Тасев

5-Jun

Уставно право, преднети од
мастер студии и сите изборни и
опциони предмети кај проф. д-р
Марика Ристовска( УСНО
ПОЛАГАЊЕ)

9:00

10:00

Tрговско право од 10
часот усно полагање

Административно право; Јавна
администрација.

Семејно и
наследно право
кај доц. д-р.
Елена Игновска

11:00

Историја на правото,
Современа европска и
македонска историја,
Мировно и воено
новинарство - Проф. д-р
Билјана Поповска и
Проф. Д-р Иванка
Василевска
Вовед во наука за
политика на
македонски и англиски
јазик кај Проф. д-р
Ирена Рајчиновска
Пандева

13:00

14:00

Проф. д-р Каролина
Ристова -Астеруд : Вовед
во правото (правни
студии, односи со
јавност, политички
студии/англиски јазик) и
Вовед во наука за
политика (политички
студии/ македонски
јазик)

16:00

Проф. д-р Каролина
Ристова -Астеруд :
Филозофија на правото

6-Jun
10:00

11:00

12:00
13:00
14:00
7-Jun
8:00

10:00

Меѓународни
политички
односи

трговско право, меѓународно
трговско право, корпоративна
инсолвентснот, стечај и стечајна
постапка и меѓународно трговско
право од 14 часот писмено
полагање

Гелев сите

Институти на јавното и
приватното право

Современи наследно правни
системи, Социологија на
семејството, Новите
репродуктивни технологии и
правото, Европско семејно право,
Институти на семејно право кај
Проф. Д-р Елена Игновска

Општ дел на граѓанското Финансово право, Мастер
право
ФИНАНСОВО ПРАВО (Буџетско
право, Даночно право, Монетарно
право, Меѓународно даночно
право, Право на локално
финансирање и Царинско право) 11-12:30 часот

Казнено право, 11 часот,
амф. 7
Сите предмети од мастер
по казнено право кај
Проф. д-р Тупанчевски и
кај Проф. д-р
Александра Деаноска

Историја на правото, Мелина Гризо, амф. 4,
во12 часот

Завршен испит по
Современи политички
теории и Етнички
конфликти и
меѓунардни односи кај
доц. д-р Ана
Станишкоска Чупевска
Сите изборни и
опциони предмети кај
доц. д-р Ана
СтанишкоскаЧупевска

12:00
13:00

10-Jun
10:00

11:00

Писмено полагање
(12:00-14:00 часот)
1.
Политички систем 2.
Современи политички
системи 3. Политички
партии и интересовни
групи
4. Локална
самоуправа

Казнено процесно право
кај сите наставници

Прв циклус: Облигационо право,
Втор
циклус: Договорно право, право на
интелектуална сопственост, оштетно право,
потрошувачко право, договори на автономна
трговска практика, конкурентско право,
Competition & Antitrust, кај Ј.Дабовиќ,
Н.Гавриловиќ, Н.Здравева

Испитите од Мастер
студиите по казнено
право кај: проф. д-р
Гордана Лажетиќ, проф.
д-р Гордан Калајџиев,
проф. д-р Бобан
Мисоски и проф. д-р
Дивна Илиќ Димоски.

Римско право, доц.д-р Есин Кранли Бајрам

Криминологија,
Пенологија, Социјална
патологија,
Виктимологија (проф.
Александра Груевска
Дракулевски) Казнено
материјално правоприменета програма
(проф. Никола
Тупанчески и проф.
Александра Груевска
Дракулевски)

Римско право и ПИТ кај
Проф. д-р Гоце
Наумовски

12:00

Теорија на односите со
јавноста,
комуникологија (12 ч.,
амф. 5)

14:00

Мастер- односи со
медиумите
(практикум), односи со
медиумите (14 ч., амф.
5)

11-Jun
10:00

11:00
12:00

Меѓународно приватно Стварно право
право - квалификационен
колоквиум

Стварно право 2

англиски јаз.

Односи со медиумите,
медиуми и правата на
децата, интервју,
радионовинарство,
односи со јавноста во
услови на криза (12 ч.,
амф. 5)

13:00

Земјишно - книжно
право

Правни и ОЈ

Мастер- теории и
концепции на односите
со јавноста, медиуми и
правата на децата,
култура на говорот,
интервју (12 ч., амф. 5)

14:00
12-Jun

Земјоделско право

10:00

Историја на правото и
Современа македонска
историја( на англиски
јазик ) кај Проф. д-р
Мишо Докмановиќ

12:00

Уставно право - писмен
испит кај проф. д-р
Гордана СиљановскаДавкова; проф. д-р Тања
КаракамишеваЈовановска и проф. д-р
Марика Ристовска

13:00
14:00

Новинарски жанрови,
интерна комуникација
(12 ч., амф. 5)

Мастер- Деловна
комуникација,
корпоративна
комуникација (14 ч.,
амф. 5)
Вовед во право на ЕУ од 14:30

14:30
13-Jun
9:00

10:00

Усно полагање на сите предмети
од мастер студии и сите изборни и
опциони предмети кај Проф. д-р
Тања Каракамишева во кабинет

Трудово право,амфи 4, Трудово
Трудово право,амфи 4,
амфи 5, амфи 6
право,амфи амфи 5, амфи 6
4, амфи 5,
амфи 6
Меѓународно приватно Граѓанско право - применета
право - завршен испит, прогрма
Меѓународно
арбитражно право,
Судир на законите, МПП
на ЕУ (10-13 часот)

Меѓународно приватно право - завршен испит,
Меѓународно арбитражно право, Судир на
законите, МПП на ЕУ (10-13 часот)

Политички
теории,
Цивилно
општество и
Политичка
филозофија на
Политички
студии

Д
Е
К
А
Д
А

Економски систем и економска политика политички студии, кај проф.д-р Ванчо
Узунов и проф.д-р Биљана Петревска

Применета економика - студии по
новинарство, кај проф.д-р Ванчо Узунов и
проф.д-р Биљана Петревска,

11:00

В
Т
О
Р
А

Применета економика - правни студии, кај
проф.д-р Ванчо Узунов и проф.д-р Биљана
Петревска,

12:00

Лично право

Маркетинг- студии односи со јавност, кај
проф.д-р Ванчо Узунов и проф.д-р Биљана
Петревска,

13:00

Право на културно наследство

Основи на маркетинг - мастер студии по
Деловно право кај проф.д-р Ванло Узунов и
проф.д-р Биљана Петревсла

14:00

Меѓународно јавно право завршен испит (14-16 часот)

Деловно окружување на РМ- мастер студии
по Деловно право кај проф.д-р Ванчо Узунов
и проф.д-р Биљана Петревска

17-Jun
10:00

11:00

Економика, Политичка
економија, Соверемни
економски теории,
Деловни финансии,
Корпоративни финансии,
Меѓународни економски
односи (и останати
предмети кои се полагаат
кај проф. д-р В.
Кандикјан, прод. д-р А.
Стојков или доц. д-р
К.Шапкова Коцевска

2. Уставно право,
Конститузионализам,(М
к и Анг група) и
Човекови права во РМ
кај Проф. д-р Јелена
Трајковска

Т
О
Р
А
Д
Е
К
А
Д
А

12:00

Јавно мислење,
политички маркетинг,
современа европска
историја и идеја за
европа, методологија на
политички науки

13:00
14:00

Меѓународно јавно право завршен испит (14-16 часот)

18-Jun
9:00

Трговско право, трговско право применета
програма, меѓународно трговско право, стечај и
стечајна постапка, корпоративна
инсолвентност од 9 часот писмено полагање

10:00

Основни институти на јавното и
приватното право

11:00

1. Граѓанско процесно
Општ дел на граѓанското право
право (додипломски
студии) 2. Парнично
право, Вонпарнично и
извршно право,
Арбитражно право,
Алтернативно решавање
на спорови, Стечајна
постапка, Нотарско
право, ГПП на ЕУ
(мастер студии).

12:00
13:00
14:00

16:00

19-Jun
9:00

Трговско право од 11 часот усно полагање

Проф. д-р Каролина
Ристова -Астеруд : Вовед
во правото (правни
студии, односи со
јавност, политички
студии/англиски јазик) и
Вовед во наука за
политика (политички
студии/ македонски
јазик)

Проф. д-р Каролина
Ристова -Астеруд :
Филозофија на правото

Уставно право, преднети од
мастер студии и сите изборни и
опциони предмети кај проф. д-р
Марика Ристовска( УСНО
ПОЛАГАЊЕ)

10:00

Казнено процесно право
кај сите наставници

11:00

Испитите од Мастер
студиите по казнено
право кај: проф. д-р
Гордана Лажетиќ, проф.
д-р Гордан Калајџиев,
проф. д-р Бобан
Мисоски и проф. д-р
Дивна Илиќ Димоски.

Криминологија,
Пенологија, Социјална
патологија,
Виктимологија (проф.
Александра Груевска
Дракулевски) Казнено
материјално правоприменета програма
(проф. Никола
Тупанчески и проф.
Александра Груевска
Дракулевски)
Финансово право, Мастер
ФИНАНСОВО ПРАВО (Буџетско
право, Даночно право, Монетарно
право, Меѓународно даночно
право, Право на локално
финансирање и Царинско право) 11-12:30 часот

Историја на правото, Мелина Гризо, амф. 4 во
12 часот

12:00
16:00

Завршни испити по
Вовед во правото
(правни студии,
политички студии,
студии по новинарство) и
Филозофија на правото
кај доц. д-р Александар
Љ. Спасов

20-Jun
10:00

Стварно право 2

11:00

Земјишно-книжно право

12:00

Земјоделско право

13:00
14:00
15:00
21-Jun
12:00

Стварно право

13:00

24-Jun
9:00

Сите изборни и
опциони предмети кај
доц. д-р Ана
СтанишкоскаЧупевска

Англиски ј. (д-р А. Наумоска)

Казнено право, 11 часот,
амф. 7
Сите предмети од мастер
по казнено право кај
Проф. д-р Тупанчевски и
кај Проф. д-р
Александра Деаноска
Применета политика, ИКТ
и односи со јавност и сите
изборни предмети кај доц.
д-р Христина Рунчева
Тасев

Писмено полагање
(12:00 - 14:00)
1.
Политички систем 2.
Современи политички
системи
3.
Политички партии и
интересовни групи
4.
Локална самоуправа

Применета економика - правни студии, кај
проф.д-р Ванчо Узунов и проф.д-р Биљана
Петревска

10:00

трговско право, трговско Административно право; јавна
право применета
администрација.
програма, меѓународно
трговско право, стечај и
стечајна постапка,
корпоративна
инсолвеност од 10 часот
писмено полагање

11:00

Историја на правото,
Современа европска и
македонска историја,
Мировно и воено
новинарство - Проф. д-р
Билјана Поповска и
Проф. Д-р Иванка
Василевска

Римско право, доц.д-р Есин Кранли Бајрам

Римско право и ПИТ кај
ПРоф. д-р Гоце
Наумовски

Социологија на правото
кај Милена
Апостоловска

12:00

13:00

англиски јаз.

14:00

англиски јаз.

Деловно окружување на РМ- мастер студии
по Деловно право, кај проф.д-р Ванчо
Узунов и проф.д-р Биљана Петревска

25-Jun
9:00

10:00

Применета економика - студии по
новинарство, кај проф.д-р Ванчо Узунов и
проф.д-р Биљана Петревска
Меѓународно приватно Лично право
право - квалификационен
колоквиум

Граѓанско право - применета
програма

11:00

Политички
теории,
Цивилно
општество и
Политичка
филозофија на
Политички
студии
трговско право усно полагање од 11 часот

Маркетинг - студии по односи со јавност, кај
проф.д-р Ванчо Узунов и проф.д-р Биљана
Петревска
Основи на маркетинг - мастер студии по
Деловно право, кај проф.д-р Ванчо Узунов и
проф.д-р Биљана Петревска

12:00

Право на културно наследство

13:00

26-Jun
10:00

12:00

Завршен испит по
Економски систем и економска политика Современи политички политички студии, кај проф.д-р Ванчо
теории и Етнички
Узунов и проф.д-р Биљана Петревска
конфликти и
меѓунардни односи кај
доц. д-р Ана
Станишкоска Чупевска

Историја на правото и
Современа македонска
историја( на англиски
јазик ) кај Проф. д-р
Мишо Докмановиќ

Уставно право - писмен
испит кај проф. д-р
Гордана СиљановскаДавкова; проф. д-р Тања
КаракамишеваЈовановска и проф. д-р
Марика Ристовска

Меѓународни
политички
односи
Прв циклус: Облигационо право,
Втор
циклус: Договорно право, право на
интелектуална сопственост, оштетно право,
потрошувачко право, договори на автономна
трговска практика, конкурентско право,
Competition & Antitrust, кај Ј.Дабовиќ,
Н.Гавриловиќ, Н.Здравева

13:00

Уставно право - писмен
испит кај проф. д-р
Гордана СиљановскаДавкова; проф. д-р Тања
КаракамишеваЈовановска и проф. д-р
Марика Ристовска

Вовед во наука за
политика на
македонски и англиски
јазик кај Проф. д-р
Ирена Рајчиновска
Пандева
Гелев сите

14:00

14:30
27-Jun
10:00

11:00
12:00
13:00

28-Jun
16:00

Вовед во право на ЕУ од 14:30
Меѓународно приватно
право - завршен испит,
Меѓународно
арбитражно право,
Судир на законите, МПП
на ЕУ (10-13 часот)

Завршни испити по
Вовед во правото
(правни студии,
политички студии,
студии по новинарство) и
Филозофија на правото
кај доц. д-р Александар
Љ. Спасов

Меѓународно приватно право завршен испит, Меѓународно
арбитражно право, Судир на
законите, МПП на ЕУ (10-13
часот)

Семејно и
наследно право,
амфи 9

