ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ВО ЗИМСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 ГОДИНА
ПРВА ДЕКАДА: 20-31 јануари 2020 година
ВТОРА ДЕКАДА: 3-14 февруари 2020 година
Амф.2

Амф.3

Амф.4

Амф.5

Амф.6

Амф.7

Амф.8

Амф.9

Амф.10

Пред.4

Кабинет

20-Jan
9:00

10:00

Англиски јазик,
Правни студии и
односи со јавност

Испит по
историја на
правото,
Мелина Гризо

12:00

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

21-Jan

10:00

11:00

Устен
испит по
Економика
кај проф. др Владимир
Кандикјан

Основни
инститти на
јавното и
приватното
право
Економика,
Политичка
економија,
Деловни
финансии,
Современи
економски теории,
Економика на јавен
сектор и останати
предмети кај проф.
д-р В. Кандикјан,
проф. д-р А.
Стојков, и доц. -р
К. Шапкова
Коцевска

Завршен испит по
Современи
политички теории
и сите изборни и
опциони предмети
кај доц. д-р Ана
Чупеска

Полагање на
испити по изборни
предмети,
опциони предмети
и предмети на
мастер студии кај
проф. д-р
Ристовска

Економика, Политичка
економија, Деловни
финансии, Современи
економски теории,
Економика на јавен сектор и
останати предмети кај проф.
д-р В. Кандикјан, проф. д-р
А. Стојков, и доц. -р К.
Шапкова Коцевска

Миеовно и воено
новиниарство кај
проф. д-р
Василевска

Општ дел на
граѓанското
право

12:00

Историја на право
кај проф. д-р
Поповска и проф. др Василевска

Англиски јазик
(Новинарство,
Пол. студии)

Лично право

13:00
13:30

Полагање на
испити по изборни
предмети,
опциони предмети
и предмети на
мастер студии кај
проф. д-р
Сиљановска

Современа
македонска
историја

22-Jan

9:00

Трговско право,
трговско право
применета
програма, стечај
и стечајна
постапка,
меѓународно
трговско право
и корпоративна
инсилвентност
од 9Ч30 часот.

Полагање на
испити по изборни
предмети,
опциони предмети
и предмети на
мастер студии кај
проф. д-р
Каракамишева

10:00

Римско право, Проф.
Наумовски, Доц. Кранли;
Право и информатичка
технологија, Проф.
Наумовски

12:00

13:00

23-Jan

Применета
политика,
Етнички
1. Политички
конфликти во
систем
2.
Политички партии меѓународни
односи, ТВ
и интересовни
новинарство,
групи
3.
дигитална
Современи
политички системи демократија,
Аплицирање и
4. Локална
менаџирање на
самоуправа
ЕУ проекти,
Етницитет,
нација и држава
и сите други
изборни и
опциони
предмете кај
доц. Д-р
Христина
Рунчева Тасев

Даночно право,
Царинско право,
Меѓународно
даночно право и
Корпоративни даноци
(12-13:30 часот)

КП-применета
програма

Граѓанско право - (проф.Н.Тупанчески/
Проф. А. Груевска
применета
Дракулевски)
програма; Право
Криминологија,
на осигурување и Пенологија, Социјална
обезбедување
Патологија,
трансакции
Виктимологија (Проф.
А. Груевска
Дракулевски)

Казнено процесно
право и испитите
од Мастер
студиите по
казнено право кај
проф. Гордана
Лажетиќ, проф.
Гордан Калајџиев,
проф. Бобан
Мисоски и проф.
Дивна Илиќ
Димоски.

Меѓународни
политички односи

10:00

Историја на
правото проф.
Докманови
ќ

11:00

Римско право,
Аргументацион
и теории и Еновинарство кај
проф. д-р
Бучковски

12:00

16:00

Казнено право
(прв циклус) група професори
и предмети од
мастер - казнено
право кај проф.
Тупанчески и
проф. Деаноска

Право и
информатичка
технлогија кај
проф. д-р Драги
Рашковски

24-Jan
11:00

ФИНАНСОВО
ПРАВО (11:30-13)

12:00
13:00

ФИНАНСОВО ПРАВО,
МОНЕТАРНО ПРАВО,
БАНКАРСКО ПРАВО,
БЕРЗАНСКО ПРАВО,
ФИНАНСИСКИ
УСЛУГИ ВО ПРАВО
НА ЕУ (11:30-13)

Вовед во право на
ЕУ - 13ч -амф.2

27-Jan
9:00

10:00

11:00

Административ
но право, Јавна
1. Граѓанско процесно право
администрација
(прв циклус), 2.Парнично
, Заштита на
Меѓународно
право, Нотарско право, ГПП
лични податоци
приватно право на ЕУ, Постапка за
и сите испити
квалификационен
признавање и извршување
мастер
колоквиум
странски судски и
Административ
арбитражни одлуки (втор
но право и
циклус)
Јавна
администрација
///

БУЏЕТСКО ПРАВО,
ПРАВО НА ЛОКАЛНО
ФИНАНСИРАЊЕ (1112:30)

28-Jan

9:00

Трудово Право

10:00

11:00

29-Jan

Меѓународно
приватно право,
завршен испит
(услов: положен
квалификационен
колоквиум во
Стварно право
зимската испитна
сесија);
Меѓународно
право (политички
студии);
Меѓународно
арбитражно право,
Судир на закони,
МПП на ЕУ,
Меѓународно
приватно процесно
право, Признавање
и извршување на

Уставно право,
Конституционализ
ам, Човекови
слободи и права во
РМ,
Конституционализ
мот и човековите
права- проф.д-р
Јелена ТрајковскаХристовска

Политички
теории,
Цивилно
општество,
Политичка
филозофија
- проф.
Дамјановск
и проф.
Марковиќ
политичка
култура,
политичка
митологија проф.
Марковиќ

Применета
Економика - правни
студии - проф.д-р
Ванчо Узунов и
проф.д-р Биљана
Петревска

Трудово Право

Економски систем и
економска политика политички студии на
македонски и на
англиски јазик проф.д-р Ванчо
Узунов и проф.д-р
Биљана Петревска

9:00

10:00

Стварно право 2

11:00

Земјишно-книжно
право

Вонпарнично и
извршно право,
Арбитражно право,
Алтернативно
решавање на
спорови, Стечајна
постапка (втор
циклус)

Применета
Економика - студии
по новинарство проф.д-р Ванчо
Узунов и проф.д-р
Биљана Петревска

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

12:00

Земјоделско право

Основи на маркетингмастер студии по
Деловно право проф.д-р Ванчо
Узунов и проф.д-р
Биљана Петревска

13:00

Право на културно
наследство

Брендирање и
рекламирање - мастер
студии по односи со
јавност - проф.д-р
Ванчо Узунов и
проф.д-р Биљана
Петревска

Право на
урбанизам и
градење (проф. д-р
Р. Живковска)

Деловно
окружувањњ на РМмастер студии по
Деловно право проф.д-р Ванчо
Узунов и проф.д-р
Биљана Петревска

И

Вовед во правото
(правни студии,
односи со јавност,
Introduction to Law)
и Вовед во наука за
политика - Проф. др Каролина
Ристова -Астеруд

15:00
16:00

Филозофија на
правото - проф. д-р
Каролина Ристова Астеруд

30-Jan
10:00

Мак. ј.и нов. ст. (Н)

Уставно право писмен испит кај:
проф. д-р
Сиљановска, проф. др Каракамишева,
проф. д-р Ристовска

11:00

12:00
13:00
14:00
15:00
31-Jan

Меѓународно јавно
право - испит (1315ч)

мјп(13-15ч)
мјп(13-15ч)
Семејно и наследно право и
сите испити од мастер кај
проф. д-р Ангел Ристов

9:00

10:00

Вовед во правото правни студии кај
доц. Д-р
Александар Спасов

15:00

Филозофија на
правото кај доц. Др Александар
Спасов

17:00

Вовед во правото плитички студии и
новинарство кај
доц. Д-р
Алескандар Спасов

Мак. ј. и стил. (ОЈ)

3-Feb
9:00

10:00

Економика,
Политичка
економија,
Деловни
финансии,
Современи
економски теории,
Економика на јавен
сектор и останати
предмети кај проф.
д-р В. Кандикјан,
проф. д-р А.
Стојков, и доц. -р
К. Шапкова
Коцевска

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
4-Feb

Завршен испит по
Современи
политички теории
кај доц. д-р Ана
Чупеска

////

Сите изборни и
опциони предмети
кај доц. Д-р Ана
Чуепска

Институти на
јавно и
приватно право

Мировно и воено
новинарство кај
проф. д-р
Василевска

Историја на право
кај проф. д-р
Поповска и проф. др Василевска
Општ дел на
граѓанското
право

12:00

13:00

Устен
испит по
Економика
кај проф. др Владимир
Кандикјан

Меѓународно јавно
право - испит (1315ч)
мјп(13-15ч)
мјп(13-15ч)

10:00

11:00

Административ
Прв циклус: Облигационо
но право, Јавна
право; Втор циклус:
администрација
Договорно право, право на
, Заштита на
интелектуална сопственост,
лични податоци
отштетно право,
и сите испити
потрошувачко право,
мастер
договори на автономната
Административ
трговска практика,
но право и
конкурентско право,
Јавна
Competition & Antitrust; кај
администрација
Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н.
Здравева

Лично право

Вовед во наука за
политика на
македонски јазик (кај
проф. д-р Ирена
Рајчиновска
Пандева), Вовед во
наука за политика на
англиски јазик и
Географија и
геополитика

13:30

Современа
македонска
историја

5-Feb

10:00

Трговско право,
трговско право
применета
програма,
меѓуанродно
трговско право,
стечај и стечајна
постапка,
корпоративна
инсолвентност од
10 часот.

11:00
Применета
политика,
Етнички
конфликти во
меѓународни
односи, ТВ
новинарство,
дигитална
демократија,
Римско право и Право на
Аплицирање и
информатичка технологија,
менаџирање на
Проф. Наумовски; Римско
ЕУ проекти,
право, доц. Кранли
Етницитет,
нација и држава
и сите други
изборни и
опциони
предмете кај
доц. Д-р
Христина
Рунчева Тасев

12:00

13:00
6-Feb
10:00
11:00

12:00
16:00
7-Feb
13:00

ФИНАНСОВО
ПРАВО (10-11:30)

Англиски јазик
(Новинарство,
Пол. студии)

ФИНАНСОВО ПРАВО,
МОНЕТАРНО ПРАВО,
БАНКАРСКО ПРАВО,
БЕРЗАНСКО ПРАВО,
ФИНАНСИСКИ
УСЛУГИ ВО ПРАВО

Граѓанско право применета
програма; Право
на осигурување и
обезбедување
трансакции

Историја на
правото проф.
Докманови
ќ

Англиски јазик,
Правни студии и
Односи со јавност
0
Вовед во право на
ЕУ - 13ч - амф.2

10-Feb
Применета
економика - правни
студии - проф.д-р
Ванчо Узунов и
проф.д-р Биљана
Петревска

9:00

10:00

1. Граѓанско
процесно право
(прв циклус),
2.Парнично
право, ГПП на
Меѓународно
ЕУ, Нотарско
приватно право право, Постапка
квалификационен
за признавање и
колоквиум
извршување на
странски судски
и арбитражни
одлуки (втор
циклус)

Трудово Право

Трудово Право

11:00

12:00

Полагање на
испити по изборни
предмети,
опциони предмети
и предмети на
мастер студии кај
проф. д-р
Каракамишева

Полагање на
испити по изборни
предмети,
опциони предмети
и предмети на
мастер студии кај
проф. д-р
Сиљановска

Даночно право,
Царинско право,
Меѓународно
даночно право и
Корпоративни даноци
(12-13:30)

1. Политички
систем
2.
Политички партии
и интересовни
групи 3.
Современи
политички системи
4.
Локална
самоуправа

13:00

11-Feb

9:00

Економски систем и
економска политика политички студии на
македонски и на
англиски јазик проф.д-р Ванчо
Узунов и проф.д-р
Биљана Петревска

10:00

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

Стварно право

11:00

12:00

13:00

Меѓународно
приватно право завршен испит
(услов: положен
квалификационен
колоквиум во
зимската испитна
сесија);
Меѓународно
право (политички
студии);
Меѓународно
Стварно право
арбитражно право,
МПП на ЕУ, Судир
на закони,
Меѓународно
приватно процесно
право, Признавање
и извршување на
странски одлуки,
Инвестиционо
право

Казнено право
(прв циклус) Маркетинг - студии
група професори
односи по јавност и предмети од
проф.д-р Ванчо
мастер - казнено
Узунов и проф.д-р
право кај проф.
Биљана Петревска
Тупанчески и
проф. Деаноска

БУЏЕТСКО ПРАВО,
ПРАВО НА ЛОКАЛНО
ФИНАНСИРАЊЕ (1112:30)

Основи на маркетинг
- мастер студии по
Деловно право проф.д-р Ванчо
Узунов и проф.д-р
Биљана Петревска

Брендирање и
рекламирање - мастер
студии односи со
јавност - проф.д-р
Ванчо Узунов и
проф.д-р Биљана
Петревска
Деловно окружување
на РМ - мастер
студии по Деловно
право - проф.д-р
Ванчо Узунов и
проф.д-р Биљана
Петревска

14:00

12-Feb
10:00

Стварно право 2
Земјишно книжно право

11:00
Вовед во наука за
политика на
македонски јазик (кај
проф. д-р Ирена
Рајчиновска
Пандева), Вовед во
наука за политика на
англиски јазик и
Географија и
геополитика

Испит по
историја на
правото,
Мелина Гризо

12:00

Казнено процесно
право и испитите
од Мастер
студиите по
казнено право кај
проф. Гордана
Лажетиќ, проф.
Гордан Калајџиев,
проф. Бобан
Мисоски и проф.
Дивна Илиќ
Димоски.

КП-применета
програма
(проф.Н.Тупанчески/
Проф. А. Груевска
Земјоделско право
Дракулевски)
Криминологија,
Пенологија, Социјална
Патологија,
Виктимологија (Проф.
А. Груевска
Дракулевски)

Право на културно
наследство

13:00

14:00

Вовед во правото
(правни студии,
односи со јавност,
Introduction to Law
) и Вовед во наука
за политика - проф.
д-р Каролина
Ристова -Астеруд

Право на
урбанизам и
градење (проф. д-р
Р. Живковска)

15:00
16:00

Полагање на
испити по изборни
предмети,
опциони предмети
и предмети на
мастер студии кај
проф. д-р
Ристовска

Филозофија на
правото - проф. д-р
Каролина Ристова Астеруд

13-Feb
Политички
теории,
Цивилно
општество,
Политичка
филозофија
- проф.
Дамјановск
и проф.
Марковиќ

9:00

10:00

Уставно право писмен испит кај:
проф. д-р
Сиљановска, проф. др Каракамишева,
проф. д-р Ристовска

11:00

13-Feb
Семејно и наследно право и
сите испити од мастер кај
проф. д-р Ангел Ристов

9:00

10:00

Вовед во правото правни студии кај
доц. Д-р
Александар Спасов

15:00

Филозофија на
правото кај доц. Др Александар
Спасов

Вонпарнично и
извршно право,
политичка
Арбитражно
култура,
право,
политичка
Алтернативно
филозофија
решавање на
- проф.
спорови, Стечајна
Марковиќ
постапка
Меѓународни политички односи
Уставно право,
Конституционализ
ам, Човекови
слободи и права во
РМ,
Конституционализ
мот и човековите
права- проф.д-р
Јелена ТрајковскаХристовска

17:00

Вовед во правото плитички студии и
новинарство кај
доц. Д-р
Алескандар Спасов

