Распоред за полагање во мартовска (дополнителна) сесија
30 март- 3 април 2020 година
Амф.2

Амф.3

Амф.4

Амф.5

Амф.6

Амф.7

Амф.8

Амф.9

Амф.10

Пред.4

Кабинет

30-Mar
Економика,
Политичка
економика,
Современи
економски теории,
Економија на јавен
сектор, Деловни
финансии
10:00

Граѓанско
процесно право
(прв циклус);
Парнично право,
Вонпарнично и
историја на
извршно право,
правото, современа
Арбитражно
мак. историја,
право,
проф. Докмановиќ,
Алтернативно
амф.2
решавање на
спорови,
Нотарско право,
Стечајна постапка
(втор циклус)

Уставно
право,
Конституци
онализам
(мк +анг),
Човекови
слободи и
права во
РМ

11:00
Монетарно право,
Банкарско право,
Финансиски услуги
во право на ЕУ

12:00

1.Казнено
право додипломск
и студии група
професори,
2.Предмети
од мастер
казнено
право кај
проф.
Тупанчески
и проф.
Деаноска

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

Историја на
правото, испит,
проф. Мелина
Гризо, амфитеатар 2

сите предмети
Гелев

13:00
31-Mar

10:00

Административно
право, јавна
администрација,
заштита на лични
податоци, сите
предмети од втор
циклус (мастер) на
насоката
административно
право и јавна
администрација.

11:00

12:00

Јавно мислењеновинарство и
односи со јавност,
јавно мислење и
масовни
комуникацииполитички,
пол. маркетингодноси со јавност
идеја за европаполитички
методологијаполитички

Институт на
јавното и
приватното право

трудово право

Општ дел на
граѓанското право

трудово право

КП - применета
програма кај
проф. Н.
Тупанчески и А.
Груевска
Дракулевски
Криминологија
Пенологија
Социјална
патологија
Виктимологија
кај проф.
Александра
Груевска
Дракулевски

Политички казнено
теории,
право Цивилно додипломск
општество, и студии Политичка
група
филозофија професори

Буџетско право,
Право на
локално
финансирање

Лично право

Меѓународно јавно
право

13:00
1-Apr
10:00

11:00

12:00

13:00

Финансово право,
Даночно право,
Меѓународно
даночно право,
Царинско право,
Корпоративни
даноци

Трговско право,
трговско право
применета
програма,
меѓународно
трговко право,
стечај и стечајна
постапка и
корпоративна
инсолвенотност во
10 часот

Прв циклус:
Облигационо
право
Втор циклус:
Договорно
право, право на
интелектуална
сопственост,
отштетно право,
потрошувачко
право, договори
на автономната
трговска
практика,
конкурентско
право,
Competition &
Вовед во право на
Antitrust
ЕУ - 1.04. во 13 кај Ј.Дабовиќ, Н.
Гавриловиќ, Н.
часот во амф.4
Здравева

Применета
политика,
ИКТ и
односи со
јавност,
изборни и
Граѓанско право опциони
применета
предмети
програма
кај доц. д-р
Христина
Рунчева
Тасев

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

2-Apr
Применета Економика ПРАВНИ студии, кај
проф.д-р Ванчо Узунов
и проф.д-р Биљана
Петревска

9:00

10:00

11:00

Меѓународно
приватно право;
Меѓународно
арбитражно право;
Судир на закони;
МПП на ЕУ,
Инвестиционо
право; Меѓународно
прво (политички
студии)

Стварно право

англиски јазик,
Правни студии и
односи со јавност,
амф.2

Мак. ј. и
стилистика;
Мак. ј. и нов.
стилистика
(Нов. и
Односи со
јавност)

Меѓународ
ни
политички
односи

Стварно право 2
Земјишно - книжно
право

12:00
13:00

Земјоделско
право/Право на
културно
наследство/Право
на урбанизам и
градење

14:00

16:00

Термин за
усно полагање
на испити кај
проф. д-р
Каракамишев
а

Право и
информатичка
технологија кај
Проф. Д-р
Рашковски

3-Apr

9:00

10:00

11:00

12:00

1

Римско право,доц.др Есин Кранли
Бајрам, проф. д-р
Гоце Наумовски

Писмено полагање
на предметите: 1.
Политички систем
2. Политички
партии и
интересовни групи
3. Современи
политички системи
4. Локална
самоуправа

Завршен испит по
Вовед во правото
Вовед во
(правни студии,
право(сите студии)
политички студии
кај проф. д-р
МК и новинарство)
Каролина Ристова кај доц. д-р
Астеруд
Александар Љ.
Спасов

15:00

16:00

Применета Економика студии по
НОВИНАРСТВО, кај
проф.д-р Ванчо Узунов
и проф.д-р Биљана
Петревска
Маркетинг - студии
ОДНОСИ СО
ЈАВНОСТ, кај проф.д-р
Ванчо Узунов и проф.др Биљана Петревска

Основи на Маркетинг МАСТЕР ДЕЛОВНО
ПРАВО, кај проф.д-р
Ванчо Узунов и проф.др Биљана Петревска

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

13:00

14:00

Економски систем и
економска политикк ПОЛИТИЧКИ студии
на македонски и на
англиски јазик, кај
проф.д-р Ванчо Узунов
и проф.д-р Биљана
Петревска

Филозофија на
Завршен испит по
правото и Вовед во
Филозофија на
наука за
правото кај доц. д-р
политиката кај
Александар Љ.
проф. д-р Каролина
Спасов
Ристова -Астеруд

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

