ПРАВЕН ФАКУЛЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ - СКОПЈЕ
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2020/21

понеделник

ден

Aмф.2 - ма кс. 46
студенти

да тум

09.00 -11.00

Вовед во пра вото Проф. д-р А.Љ.Спа сов
(во живо писмено)

12.00 - 14.00

Вовед во пра вото за
два јца та на ста вници
(во живо писмено)

18-Ja n

вторник

15.00 - 17.00

19-Ja n

среда

Aмф.4 - ма кс. 28
студенти

Aмф.5 - ма кс. 20
студенти

Aмф.6 - ма кс. 16
студенти

Уста вно пра во - Група
1/Група 2 (писмено во
живо) - доц. д-р Денис
Прешова / Проф. д-р
Та ња Ка ра ка мишева Јова новска и проф. д-р
Ма рика Ристовска

ПоС - Политички па ртии
и интересни групи Проф. д-р
Ка ра ка мишева
(електронско
пола га ње - Mi cros oft
МЈП - 2 група
Tea ms ) ПоС (Mi cros oft Tea ms ,усно) Политички па ртии и
интересовни групи група на а нглиски ја зик
- проф. д-р
Алекса нда р
Спа сеновски (во живо
усно пола га ње)

Aмф.8 - ма кс. 24
студенти

Уста вно пра во (Група
3) и
Конституциона лиза м
Проф.д-р Рена та
ОЈ - Меѓуна родни
Дескоска и Проф.д-р
политички односи
Јелена Тра јковска (електронски)
Христовска
(електронски- усно)
од 11:00

МЈП - 2 група
МЈП - 1 група
(Mi cros oft Tea ms ,усно) (Mi cros oft Tea ms ,усно)

Уста вно пра во - Група
1 (писмено во живо) - МЈП - 2 група
ПоС - Современа
доц. д-р Денис
(Mi cros oft Tea ms ,усно) ма кедонска историја
Прешова

Aмф.7 - ма кс. 23
студенти

НС - Новина рски
жа нрови (во живо
усно)

стеча ј и стеча јна
поста пка и
корпора тивна
инсолвеностот
(писмено во
а мфитеа та р)

ОЈ - ИКТ и односи со
ја вноста

Aмф.9 - ма кс. 20
студенти

Пред.4 - ма кс. 16
студенти

Амф.10 - ма кс. 20
студенти (усно)

ОЈ - Теорија на односи ОЈ - Ја вна
со ја вноста
а дминситра ција

Па рнично пра во,
Вонпа рнично и
извршно пра во,
Арбитра жно пра во,
Нота рско пра во,
Алтерна тивно
реша ва ње на спорови,
Стеча јна поста пка , ГПП
на ЕУ ка ј проф. д-р
Зороска Ка миловска и
проф. д-р Ра кочевиќ,
електронски усно
преку Mi cros oft
Tea ms ,

ОЈ - Теорија на односи ОЈ - Ја вна
со ја вноста
а дминситра ција

Лично пра во (проф. др Тина Пржеска ,
onl i ne пола га ње Mi cros oft Tea ms )

НС, ПоС - Англиски
ја зик (ка ј д-р Анета
На умоска ), онла јн
пола га ње, студентите
за должително да ја
конта ктира а т
професорка та

НС - Теории на
новина рството (во
живо усно) Проф. д-р
Ја сна Ба човска Недиќ

Mа л Aмф.1 - ма кс. 8
студенти (усно)

Mа л Aмф. 2 - ма кс. 8
студенти (усно)

Проф. д-р Рена та
Дескоска - Изборни,
опциони и предмети
на ма стер студии
електронски

Администра тивно
пра во (on-l i ne на
Mi cros oft Tea ms )

МПП (влезен
колоквиум) проф.
Дескоски, доц.
Доковски, доц.
Руменов , во живо
писмено

Филозофија на
пра вото - Проф. д-р
А.Љ. Спа сов (во живо
писмено)

ПоС - Вовед во
пра вото (во живо
писмено)

НС - Политички систем

Администра тивно
пра во (on-l i ne на
Mi cros oft Tea ms ) и
сите предмети од
ма стер
а дминистра тивно
пра во и ја вна
а дминистра ција и
За штита на лични
пода тоци изборен и
опционен предмет

Римско пра во - Проф. др Вла до Бучковски,
ОЈ - Европска
Доц. д-р Тимчо
интегра ција на РСМ
Муцунски

Проф. д-р
Ка ра ка мишева изборни, опциони и
предмети на ма стер
студии (електронско
пола га ње - Mi cros oft
Tea ms )

ОЈ - Основи на
мена џмент

КАЗНЕНО ПРАВО –
ПОСЕБЕН ДЕЛ, 7ми
сем. КОМПАРАТИВНО
КАЗНЕНО МАТ.ПРАВО,
9ти сем. - во 11 ча сот
усно на Ms . Tea ms

Криминологија ,
Пенологија , Соција лна
па тологија ,
Виктимологија , проф.
Алекса ндра Груевска
Дра кулевски
(Mi cros oft Tea ms )

Криминологија ,
Пенологија , Соција лна
па тологија ,
Виктимологија , проф.
Алекса ндра Груевска
Дра кулевски
(Mi cros oft Tea ms )

нера ботен ден

09.00 -11.00

20-Ja n

Вовед во пра вото Проф. д-р К.Ристова Астеруд (во живо
писмено)

Aмф.3 - ма кс. 46
студенти

Сите испити од ма стер
студии ка ј проф. д-р
Тони Дескоски (во
живо писмено)

среда
четврток

12.00 - 14.00

МПП (за вршен испит)
проф. Дескоски, доц.
Доковски,
доц.Руменов , во живо
писмено

Филозофија на
пра вото - за два јца та
на ста вници (во живо
писмено)

15.00 - 17.00

МПП (за вршен испит)
проф. Дескоски, доц.
Доковски,
доц.Руменов , во живо
писмено

Филозофија на
ПоС - Ја вно мислење и НС - Меѓуна родни
пра вото - проф. д-р
ма совни комуника ции политички односи
К.Ристова -Астеруд (во
(електронски)
(електронски)
живо писмено)

09.00 -11.00

Историја на пра во
Совр. ма к. историја
а нг. проф. д-р
Докма новиќ -усмено
MS tea ms

Политички систем пра вни студии проф.др Рена та Дескоска и
проф.д-р Јелена
Тра јковска -Христовска
(електронски усно) од
11:00 и Човекови
пра ва - новина рство
проф.д-р Рена та
Дескоска и проф.д-р
Јелена Тра јковска Христовска
(електронски усно)
од11:00

Општ дел на ГП (проф.
д-р Р. Живковска ,
(onl i ne пола га ње Mi cros oft Tea ms )

12.00 - 14.00

Историја на пра вото
проф. д-р Гризо усмено, Mi cros oft
Tea ms

15.00 - 17.00

20-Ja n

НС - Слобода на
изра зува ње

Римско пра во - Проф. др Вла до Бучковски,
ОЈ - Европска
Доц. д-р Тимчо
интегра ција на РСМ
Муцунски

ОЈ - Основи на
мена џмент

Англиски ја зик(ОЈ и
ПРАВДА И ВНАТРЕШНИ
Пра вни студии) ка ј
РАБОТИ НА ЕУ - во 13
проф. д-р Зорица
ча сот усно на Ms .
Тра јкова
Tea ms
(електронски)

Римско пра во - Проф. др Вла до Бучковски,
Доц. д-р Тимчо
Муцунски

Општ дел на ГП (проф.
НС - Вовед во пра вото д-р Тина Пржеска ,
ОЈ - Односи со
(во живо писмено)
onl i ne пола га ње медиуми
Mi cros oft Tea ms )

ОЈ - Ма кедонски ја зик ОЈ - Социо-Пра вни
и стилистика во живо
студииихолошки
(писмено)
а спкети на ОДЈ

Институти на ја вното и
прива тното пра во
(проф. д-р Родна
Живковска , проф. д-р
Тина Пржеска , onl i ne
пола га ње - Mi cros oft
Tea ms )

Политички систем Општ дел на ГП (проф.
пра вни студии
д-р Р. Живковска ,
ПоС - Политичка
(писмено пола га ње во onl i ne пола га ње социологија
живо)
Mi cros oft Tea ms )

Сите испити од ма стер
студии ка ј проф. д-р
Тони Дескоски (во
живо писмено)

Општ дел на ГП (проф.
д-р Тина Пржеска ,
современи
onl i ne пола га ње Mi cros oft Tea ms )

ОЈ - Ма кедонски ја зик ОЈ - Социо-Пра вни
и стилистика во живо
студииихолошки
(писмено)
а спкети на ОДЈ

Сите изборни и
опциони предмети ка ј
А. Чупеска на Ms .
Tea ms

Историја на пра вото

Политички систем Општ дел на ГП (проф.
ПоС - Цивилно
пра вни студии
д-р Р. Живковска ,
општество (писмено
(писмено пола га ње во onl i ne пола га ње пола га ње во живо)
живо)
Mi cros oft Tea ms )

НС - Реторика

ГП - применета
Општ дел на ГП (проф.
програ ма ГП/СП
д-р Тина Пржеска ,
(писмено onl i ne
onl i ne пола га ње пола га ње - Mi cros oft
Mi cros oft Tea ms )
Tea ms )

Трудово пра во

КПП - проф. Ка ла јџиев во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите
Ка ла јџиев, Мисоски и
Илиќ Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

21-Ja n

09.00 -11.00

петок

ПоС - Меѓуна родни
политичлки односи

Администра тивно
пра во (on-l i ne на
Mi cros oft Tea ms ) и
сите предмети од
ма стер
а дминистра тивно
пра во и ја вна
а дминистра ција и
За штита на лични
пода тоци изборен и
опционен предмет

22-Ja n

Облига ционо пра во
(Ј.Да бовиќ, Н.
Га вриловиќ, Н.
Здра вева ) - Mi cros oft
Tea ms (писмено или
усно)

НС - ЕвроПра вни
студиики интегра ции

Трудово пра во

КПП - проф. Ла жетиќ во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите Ла жетиќ,
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

ОЈ - Политичка
пропа га нда и
убедува ње (во живо
усно) Проф. д-р Ја сна
Ба човска Недиќ

МЕДИЦИНСКО
КАЗНЕНО ПРАВО, 9ти
сем. МАСТЕР КАЗНЕНО,
ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ
КАЈ ПРОФ. ТУПАНЧЕСКИ
И ПРОФ. ДЕАНОСКА Во
11 ча сот усно на Ms .
Tea ms

Проф. д-р Ристовска Изборни, опциони и
предмети на ма стер
студии (На чин на
пола га ње: Во договор
со професор)

петок
недела сабота
понеделник

22-Ja n

Трудово пра во

КПП - проф. Ка ла јџиев во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите
Ка ла јџиев, Мисоски и
Илиќ Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

15.00 - 17.00

Трудово пра во

КПП - проф. Ка ла јџиев во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите
Ка ла јџиев, Мисоски и
Илиќ Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

Облига ционо пра во
(Ј.Да бовиќ, Н.
Га вриловиќ, Н.
Здра вева ) - Mi cros oft
Tea ms (писмено или
усно)

09.00 -11.00

Социологија на
пра вото (во живо
писмено) Проф. д-р
Ја сна Ба човска Недиќ
во живо писмено

Ства рно пра во (проф.
д-р Тина Пржеска ,
onl i ne пола га ње Mi cros oft Tea ms )

ПоС - Политички систем
Римско пра во (Проф. д- - Проф. д-р Ристовска
р Г. На умовски. Проф. (писмено пола га ње во
НС - Комуникологија
д-р Е. Кра нли-Ба јра м- живо) -Проф. д-р
електронски)
Спа сеновски
(електронски)

12.00 - 14.00

Облига ционо пра во
(Ј.Да бовиќ, Н.
Га вриловиќ, Н.
Здра вева ) - Mi cros oft
Tea ms (писмено или
усно)

ПоС - Политичка
филозофија (писмено
пола га ње во живо)

ПоС - Примента
политика
(електронски)

НС - Ја вно мислење

НС - Ја вна
а дминистра ција

Трудово пра во

КПП - проф. Ла жетиќ во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите Ла жетиќ,
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

Вовед во на ука за
политика (групи на
ма кедонски и а нглиски
ја зик) и изборни /
опциони предмети ка ј
проф. д-р Ирена
Ра јчиновска Па ндева Mi cros oft tea ms /усно

Трудово пра во

КПП - проф. Ла жетиќ во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите Ла жетиќ,
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

Договорно пра во,
Пра во на
интелектуа лна
сопственост, Отштетно
пра во, Потрошува чко
пра во, Конкурентско
пра во (Ј.Да бовиќ, Н.
Га вриловиќ, Н.
Здра вева ) - Mi cros oft
Tea ms (писмено или
усно)

ОЈ - Политичка
пропа га нда и
убедува ње (во живо
усно) Проф. д-р Ја сна
Ба човска Недиќ

23-Ja n
24-Ja n

12.00 - 14.00

Ства рно пра во (проф. Римско пра во (проф. дПоС - Современи
д-р Родна Живковска , р Г. На умовски, Е.
Социологија на пра вото (во живо писмено) Проф. д-р Ја сна Ба човска Недиќ
во живо
писмено
политички
теории
на
onl i ne пола га ње Кра нли-Ба јра мMs . Tea ms
Mi cros oft Tea ms )
електронски)

15.00 - 17.00

Социологија на
пра вото (во живо
писмено) Проф. д-р
Ја сна Ба човска Недиќ
во живо писмено

25-Ja n

Ства рно пра во (проф.
д-р Родна Живковска ,
onl i ne пола га ње Mi cros oft Tea ms )

Римско пра во (Проф. др Г. На умовски, Проф. ПоС - Ја вна
д-р Е. Кра нли-Ба јра м- а дминистра ција
електронски)

НС - Современа
историја

OJ - Ма ркетинг проф.д-р В.Узунов и
проф.д-р Б.Петревска ,
onl i ne, Mi cros oft
Tea ms

ОЈ - Ја вно Мислење

Основи на Ма ркетинг,
Деловно окружува ње
Вовед во пра вото
на РМ, Брендира ње и
(односи со ја вност) и
рекла мира ње и
Лока лна са моупра ва - Introducti on to La w
Ма ркетинг и медиумиonl i ne на Ms . Tea ms
(политички студии на
проф.д-р В.Узунов и
а нглиски ја зик) - во
проф.д-р Б.Петревска ,
живо, писмено.
onl i ne, Mi cros oft
Tea ms

Вовед во на ука за
политика и
изборни/опциони
предмети (проф. д-р
К.Ристова -Астеруд) (во
живо, писмено)

Гра ѓа нско пра во применета програ ма

среда

вторник

09.00 -11.00

Ка знено пра во (onl i ne, усно)

Трговско пра во
(Писмено, во
а мфитеа та р)

Применета економика
- проф.д-р В.Узунов и
проф.д-р Б.Петревска ,
onl i ne, Mi cros oft
Tea ms

ПоС - Политички
теории и Политики на НС - Медиумите и
проширува ње на ЕУ
глоба лиза ција (во
(писмено пола га ње во живо усно) та
живо)

ПоС - Современи
политички системи (писмен испит во живо)
ПоС - Современи
НС - Основни институти
политички системи на ја вно и прива тно
група на а на глиски
пра во
ја зик - проф. д-р
Алекса нда р
Спа сеновски (во живо
усно пола га ње)

12.00 - 14.00

Ка знено пра во (onl i ne, усно)

Применета економика
- проф.д-р В.Узунов и
проф.д-р Б.Петревска ,
onl i ne, Mi cros oft
Tea ms

15.00 - 17.00

Ка знено пра во (onl i ne, усно)

Применета економика
- проф.д-р В.Узунов и
проф.д-р Б.Петревска ,
onl i ne, Mi cros oft
Tea ms

09.00 -11.00

Економика (пра вни
студии, новина рство,
односи со ја вност),
Политичка економија ,
Современи економски
теории, Деловни
Пра во на друштва
фина нсии и оста на ти
предмети ка ј проф.
Ка ндикја н, проф.
Стојков, проф.
Ша пкова Коцевска
(ПИСМЕН ИСПИТ)

10.00 - 14.00

Економика пра вни
студии и Политичка
економија на а нглиски
ка ј проф. Ка ндикја н
(усмено, електронски)

Семејно и на следно
пра во - onl i ne
Mi cros oft Tea ms , усно
или писмено во
за висност од бројот на
прија вени студенти,
проф. д-р Елена
Игновска

12.00 - 14.00

Економика (пра вни
студии, новина рство,
односи со ја вност),
Политичка економија ,
Современи економски
теории, Деловни
Пра во на друштва
фина нсии и оста на ти
предмети ка ј проф.
Ка ндикја н, проф.
Стојков, проф.
Ша пкова Коцевска
(ПИСМЕН ИСПИТ)

Институти на семејното
пра во, Нови
репродуктивни
технологии и пра вото,
Социологија на
семејството, Европско
семејно пра во - onl i ne
Mi cros oft Tea ms , усно
или писмено во
за висност од бројот на
прија вени студенти,
проф. д-р Елена
Игновска

26-Ja n

27-Ja n

ПИТ (Проф. д-р Г.
На умовски,
електронски)

стеча ј и стеча јна
поста пка и
корпора тивна
инсолвеностот
(писмено во
а мфитеа та р)

ПоС - Економски
систем и економска
политика - проф.д-р
В.Узунов и проф.д-р
Б.Петревска , onl i ne,
Mi cros oft Tea ms

Меѓуна родно трговско
пра во и Трговско
пра во применета
програ ма (писмено во
а мфитеа та р)

Сите предмети на
ма стер ка ј проф. д-р
Вла димир.
Божиновски, onl i ne на
Ms . Tea ms

НС - Ма кедонски ја зик
ПИТ (Проф.д-р Д.
и новина рска
Ра шковски, писмено во
стилистика во живо
а мфитеа та р)
(писмено)

ОЈ - Политички систем проф. д-р Та ња
Ка ра ка мишева
ОЈ - Говорништво и
Јова новска и проф. д-р неверба лна
Алекса нда р
комуника ција
Спа сеновски (во живо
усно пола га ње)

ОЈ - Политички систем
проф. д-р Та ња
Ка ра ка мишева
ОЈ - Говорништво и
Јова новска и проф. д-р неверба лна
Алекса нда р
комуника ција
Спа сеновски (во живо
усно пола га ње)

Ства рно пра во 2,
Земјишно-книжно
пра во (проф. д-р
Родна Живковска ,
onl i ne пола га ње Mi cros oft Tea ms )

Земјоделско пра во
(проф. д-р Тина
Пржеска , onl i ne
пола га ње - Mi cros oft
Tea ms )

ОЈ - Современи
политички системи (писмено пола га ње во
живо)

Фина нсово пра во проф.Пендовска ,
проф.Ма ксимовска
Стојкова ,
проф.За фироски,
доц.Нешовска Ќосева
onl i ne УСМЕНО преку
Mi cros oft Tea ms

Вовед во пра во на ЕУ
(проф. д-р Илина
Ценевска , онла јн на
Tea ms )

ГПП - проф. д-р
Зороска Ка миловска ,
проф д-р Ра кочевиќ,
електронски преку
Mi cros oft Tea ms ,

ПоС - Стра нски ја зик

ОЈ - Техники на
односите со ја вноста
(во живо усно) Проф. др Ја сна Ба човска
Недиќ

Фина нсово пра во проф.Пендовска ,
проф.Ма ксимовска
Стојкова ,
проф.За фироски,
доц.Нешовска Ќосева onl i ne УСМЕНО преку
Mi cros oft Tea ms

НС - Примена та
економика - проф.д-р
В.Узунов и проф.д-р
Б.Петревска , onl i ne
Mi cros oft Tea ms

ПИТ (Проф.д-р Д.
Ра шковски, писмено во
а мфитеа та р)

ОЈ - Современи
политички системи (писменo пола га ње во
живо)

Фина нсово пра во проф.Пендовска ,
проф.Ма ксимовска
Стојкова ,
проф.За фироски,
доц.Нешовска Ќосева
onl i ne УСМЕНО преку
Mi cros oft Tea ms

Меѓуна родно
договорно пра во,
Пра во на вна трешен
- па за р на ЕУ

ОЈ - Техники на
ПоС - Меѓуна родно
односите со ја вноста
пра во (мк. и а нг. група ) (во живо усно) Проф. д- електронски усно
р Ја сна Ба човска
Недиќ

среда

27-Ja n

15.00 - 17.00

четврток

ден

да тум

ПИТ (Проф. д-р Г.
На умовски,
електронски)

Aмф.2 - ма кс. 46
студенти

Aмф.4 - ма кс. 28
студенти

Aмф.3 - ма кс. 46
студенти

Фина нсово пра во проф.Пендовска ,
проф.Ма ксимовска
Стојкова ,
проф.За фироски,
доц.Нешовска Ќосева onl i ne УСМЕНО преку
Mi cros oft Tea ms

ПИТ (Проф.д-р Д.
Ра шковски, писмено во
а мфитеа та р)

Aмф.5 - ма кс. 20
студенти

Aмф.6 - ма кс. 16
студенти

Aмф.7 - ма кс. 23
студенти

Aмф.8 - ма кс. 24
студенти

Уста вно пра во (Група
3) и
Конституциона лиза м
Проф.д-р Рена та
ОЈ - Меѓуна родни
Дескоска и Проф.д-р
политички односи
Јелена Тра јковска (електронски)
Христовска
(електронски усно) од
11:00

09.00 -11.00

Вовед во пра вото Проф. д-р А.Љ.Спа сов
(во живо писмено)

Уста вно пра во

12.00 - 14.00

Вовед во пра вото за
два јца та на ста вници
(во живо писмено)

Уста вно пра во - Група
1 (писмено во живо) - МЈП - 2 група
ПоС - Современа
доц. д-р Денис
(Mi cros oft Tea ms ,усно) ма кедонска историја
Прешова

МЈП - 2 група
(Mi cros oft Tea ms ,усно)

НС - Новина рски
жа нрови (во живо
усно)

Уста вно пра во

ОЈ - ИКТ и односи со
ја вноста

Aмф.9 - ма кс. 20
студенти

Пред.4 - ма кс. 16
студенти

Амф.10 - ма кс. 20
студенти (усно)

ОЈ - Теорија на односи ОЈ - Ја вна
со ја вноста
а дминситра ција

КАЗНЕНО ПРАВО –
ПОСЕБЕН ДЕЛ, 7ми
сем. КОМПАРАТИВНО
КАЗНЕНО МАТ.ПРАВО,
9ти сем. - во 11 ча сот
усно на Ms . Tea ms

ОЈ - Теорија на односи ОЈ - Ја вна
со ја вноста
а дминситра ција

ПРАВДА И ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ НА ЕУ - во 13
ча сот усно на Ms .
Tea ms

Mа л Aмф.1 - ма кс. 8
студенти (усно)

Mа л Aмф. 2 - ма кс. 8
студенти (усно)

Проф.д-р Рена та
Дескоска , изборни и
опциони предмети,
предмети од ма стер
студии, електронски од
11:00

28-Ja n

15.00 - 17.00

09.00 -11.00

петок

Економика (пра вни
студии, новина рство,
односи со ја вност),
Политичка економија ,
Современи економски
теории, Деловни
Пра во на друштва
фина нсии и оста на ти
предмети ка ј проф.
Ка ндикја н, проф.
Стојков, проф.
Ша пкова Коцевска
(ПИСМЕН ИСПИТ)

Вовед во пра вото Проф. д-р К.Ристова Астеруд (во живо
писмено)

Администра тивно
пра во (on-l i ne на
Mi cros oft Tea ms )

Уста вно пра во - Група
1/Група 2 (писмено во
живо) - доц. д-р Денис
Прешова / Проф. д-р
Та ња Ка ра ка мишева Јова новска и проф. д-р
Ма рика Ристовска

ПоС - Политички па ртии
и интересни групи Проф. д-р
Ка ра ка мишева
(електронско
пола га ње - Mi cros oft
МЈП - 2 група
Tea ms ) ПоС (Mi cros oft Tea ms ,усно) Политички па ртии и
интересовни групи група на а нглиски ја зик
- проф. д-р
Алекса нда р
Спа сеновски (во живо
усно пола га ње)

Филозофија на
пра вото - Проф. д-р
А.Љ. Спа сов (во живо
писмено)

ПоС - Вовед во
пра вото (во живо
писмено)

НС - Теории на
новина рството (во
Уста вно пра во
живо усно) Проф. д-р
Ја сна Ба човска Недиќ

Филозофија на
пра вото - за два јца та
на ста вници (во живо
писмено)

ПоС - Меѓуна родни
политичлки односи

Проф. д-р
Ка ра ка мишева изборни, опциони и
предмети на ма стер
студии (електронско
пола га ње - Mi cros oft
Tea ms )

НС - Политички систем

Администра тивно
пра во (on-l i ne на
Mi cros oft Tea ms ) и
сите предмети од
ма стер
а дминистра тивно
пра во и ја вна
а дминистра ција и
За штита на лични
пода тоци изборен и
опционен предмет

МПП (влезен
колоквиум)
проф.Дескоски, доц.
Доковски, доц.
Руменов , во живо
писмено

ОЈ - Европска
интегра ција на РСМ

ОЈ - Основи на
мена џмент

НС - Слобода на
изра зува ње

Администра тивно
пра во (on-l i ne на
Mi cros oft Tea ms ) и
сите предмети од
ма стер
а дминистра тивно
пра во и ја вна
а дминистра ција и
За штита на лични
пода тоци изборен и
опционен предмет

МПП (за вршен испит)
проф. Дескоски, доц.
Доковски, доц.
Руменов, во живо
писмено

ОЈ - Европска
интегра ција на РСМ

ОЈ - Основи на
мена џмент

29-Ja n

12.00 - 14.00

НС, ПоС - Англиски
ја зик (ка ј д-р Анета
На умоска ), онла јн
пола га ње, студентите
за должително да ја
конта ктира а т
професорка та

МЕДИЦИНСКО
КАЗНЕНО ПРАВО, 9ти
сем. МАСТЕР КАЗНЕНО,
ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ МЈП - 1 група
КАЈ ПРОФ. ТУПАНЧЕСКИ (Mi cros oft Tea ms ,усно)
И ПРОФ. ДЕАНОСКА Во
11 ча сот усно на Ms .
Tea ms

петок

29-Ja n

МПП (влезен
колоквиум) проф.
Дескоски, доц.
Доковски, доц.
Руменов , во живо
писмено

сабота

30-Ja n

понеделник

недела
сабота

10:00

30-Ja n

МПП (за вршен испит)
проф. Дескоски, доц.
Доковски,
доц.Руменов , во живо
писмено

31-Ja n

09.00 -11.00

Историја на пра во
Совр. ма к. историја
а нг. проф. д-р
Докма новиќ -усмено
MS tea ms

Политички систем пра вни студии проф.др Рена та Дескоска и
проф.д-р Јелена
Тра јковска -Христовска
(електронски усно) од
11:00 и Човекови
пра ва новина рство
електронски усно од
11

12.00 - 14.00

Историја на пра вото,
проф. Гризо - усмено,
Mi cros oft Tea ms

Политички систем Општ дел на ГП (проф.
пра вни студии
д-р Р. Живковска ,
ПоС - Политичка
(писмено пола га ње во onl i ne пола га ње социологија
живо)
Mi cros oft Tea ms )

Римско пра во - Проф. д- Општ дел на ГП (проф.
р Вла до Бучковски,
д-р Тина Пржеска ,
Доц. д-р Тимчо
onl i ne пола га ње Муцунски
Mi cros oft Tea ms )

15.00 - 17.00

Историја на пра вото

Политички систем Општ дел на ГП (проф. ПоС - Цивилно
пра вни студии
д-р Р. Живковска , усно општество (писмено
(писмено пола га ње во
пола га ње)
пола га ње во живо)
живо)

ГП - применета
Римско пра во - Проф. д- Општ дел на ГП (проф.
програ ма ГП/СП
р Вла до Бучковски,
д-р Тина Пржеска ,
(писменоonl i ne
Доц. д-р Тимчо
onl i ne пола га ње пола га ње - Mi cros oft
Муцунски
Mi cros oft Tea ms )
Tea ms )

Трудово пра во

КПП - проф. Ка ла јџиев во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите
Ка ла јџиев, Мисоски и
Илиќ Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

Општ дел на ГП (проф.
д-р Р. Живковска ,
onl i ne пола га ње Mi cros oft Tea ms )

Општ дел на ГП (проф.
НС - Вовед во пра вото д-р Тина Пржеска ,
ОЈ - Односи со
(во живо писмено)
onl i ne пола га ње медиуми
Mi cros oft Tea ms )

ОЈ - Ма кедонски ја зик ОЈ - Социо-Пра вни
и стилистика во живо
студииихолошки
(писмено)
а спкети на ОДЈ

Англиски ја зик(ОЈ и
Пра вни студии) ка ј
проф. д-р Зорица
Тра јкова
(електронски)

стеча ј и стеча јна
поста пка и
корпора тивна
инсолвеностот
(писмено во
а мфитеа та р)

Проф. д-р Ристовска Изборни, опциони и
предмети на ма стер
студии (На чин на
пола га ње: Во договор
со професор)

Институти на ја вното и
прива тното пра во
(проф. д-р Родна
Живковска , проф. д-р
Тина Пржеска , onl i ne
пола га ње - Mi cros oft
Tea ms )

современи

Проф. д-р Дескоска Изборни, опциони и
предмети на ма стер
студии (На чин на
пола га ње: Во договор
со професор)

Лично пра во (проф. др Тина Пржеска ,onl i ne
пола га ње - Mi cros oft
Tea ms )

1-Feb

09.00 -11.00

вторник

МПП (за вршен испит)
проф. Дескоски, доц.
Доковски, доц.
Руменов, во живо
писмено

Филозофија на
ПоС - Ја вно мислење и НС - Меѓуна родни
пра вото - проф. д-р
ма совни комуника ции политички односи
К.Ристова -Астеруд (во
(електронски)
(електронски)
живо писмено)

15.00 - 17.00

2-Feb

Облига ционо пра во
(Ј.Да бовиќ, Н.
Га вриловиќ, Н.
Здра вева ) - Mi cros oft
Tea ms (писмено или
усно)

НС - ЕвроПра вни
студиики интегра ции

Трудово пра во

Сите испити од ма стер
ОЈ - Ма кедонски ја зик ОЈ - Социо-Пра вни
студии ка ј проф. д-р
и стилистика во живо
студииихолошки
Тони Дескоски (во
(писмено)
а спкети на ОДЈ
живо писмено)

КПП - проф. Ла жетиќ во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите Ла жетиќ,
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

НС - Реторика

Англиски ја зик

ОЈ - Политичка
пропа га нда и
убедува ње (во живо
усно) Проф. д-р Ја сна
Ба човска Недиќ

вторник
среда
четврток

2-Feb

Трудово пра во

КПП - проф. Ка ла јџиев во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите
Ка ла јџиев, Мисоски и
Илиќ Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

15.00 - 17.00

Трудово пра во

КПП - проф. Ка ла јџиев во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите
Ка ла јџиев, Мисоски и
Илиќ Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

Облига ционо пра во
(Ј.Да бовиќ, Н.
Га вриловиќ, Н.
Здра вева ) - Mi cros oft
Tea ms (писмено или
усно)

09.00 -11.00

Социологија на
пра вото (во живо
писмено) Проф. д-р
Ја сна Ба човска Недиќ
во живо писмено

Ства рно пра во (проф.
д-р Тина Пржеска ,
onl i ne пола га ње Mi cros oft Tea ms )

ПоС - Политички систем
Римско пра во (Проф. д- - Проф. д-р Ристовска
р Г. На умовски. Проф. (писмено пола га ње во
НС - Комуникологија
д-р Е. Кра нли-Ба јра м- живо) и Проф. д-р
електронски)
Спа сеновски
(електронски)

12.00 - 14.00

Ства рно пра во (проф. Римско пра во (проф. дПоС - Современи
д-р Родна Живковска , р Г. На умовски, Е.
Социологија на пра вото (во живо писмено) Проф. д-р Ја сна Ба човска Недиќ
во живо
писмено
политички
теории
на
onl i ne пола га ње Кра нли-Ба јра мMs . Tea ms
Mi cros oft Tea ms )
електронски)

НС - Современа
историја

15.00 - 17.00

Социологија на
пра вото (во живо
писмено) Проф. д-р
Ја сна Ба човска Недиќ
во живо писмено

Ства рно пра во (проф.
д-р Родна Живковска ,
onl i ne пола га ње Mi cros oft Tea ms )

Римско пра во (Проф. др Г. На умовски, Проф. ПоС - Ја вна
д-р Е. Кра нли-Ба јра м- а дминистра ција
електронски)

НС - Човекови пра ва
во РМ и Политички
систем проф.д-р
Рена та Дескоска и
проф.д-р Јелена
Тра јковска -Христовска
(електронски-усно ) од
11: 00

09.00 -11.00

Ка знено пра во (onl i ne, усно)

Трговско пра во
(Писмено, во
а мфитеа та р)

Применета економика
- проф.д-р В.Узунов и ПоС - Политички
проф.д-р Б.Петревска , теории (писмено
onl i ne, Mi cros oft
пола га ње во живо)
Tea ms

Меѓуна родно трговско
пра во и Трговско
пра во применета
програ ма (писмено во
а мфитеа та р)

12.00 - 14.00

3-Feb

4-Feb

Облига ционо пра во
(Ј.Да бовиќ, Н.
Га вриловиќ, Н.
Здра вева ) - Mi cros oft
Tea ms (писмено или
усно)

ПоС - Политичка
филозофија (писмено
пола га ње во живо)

ПоС - Примента
политика
(електронски)

НС - Ја вно мислење

НС - Ја вна
а дминистра ција

Трудово пра во

КПП - проф. Ла жетиќ во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите Ла жетиќ,
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

Вовед во на ука за
политика (групи на
ма кедонски и а нглиски
ја зик) и изборни /
опциони предмети ка ј
проф. д-р Ирена
Ра јчиновска Па ндева Mi cros oft tea ms /усно

Трудово пра во

КПП - проф. Ла жетиќ во живо, усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
ZOOM. проф. - Илиќ
Димоски електронски,
усмено, ZOOM.
Испитите од Ма стер
студиите по ка знено
пра во ка ј
професорите Ла жетиќ,
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се
пола га а т во истите
термини и на истиот
на чин ка ко и КПП.

Договорно пра во,
Пра во на
интелектуа лна
сопственост, Отштетно
пра во, Потрошува чко
пра во, Конкурентско
пра во (Ј.Да бовиќ, Н.
Га вриловиќ, Н.
Здра вева ) - Mi cros oft
Tea ms (писмено или
усно)

Гра ѓа нско пра во применета програ ма

ОЈ - Ја вно Мислење

Лока лна са моупра ва onl i ne на Ms . Tea ms

ОЈ - Политичка
пропа га нда и
убедува ње (во живо
усно) Проф. д-р Ја сна
Ба човска Недиќ

OJ - Ма ркетинг проф.д-р В.Узунов и
проф.д-р Б.Петревска ,
onl i ne, Mi cros oft
Tea ms

Вовед во пра вото
(односи со ја вност) и
Introducti on to La w
(политички студии на
а нглиски ја зик) - во
живо, писмено.

Основи на Ма ркетинг,
Деловно окружува ње
на РМ, Брендира ње и
рекла мира ње и
Ма ркетинг и медиумипроф.д-р В.Узунов и
проф.д-р Б.Петревска ,
onl i ne, Mi cos oft
Tea ms

Вовед во на ука за
политика и
изборни/опциони
предмети (проф. д-р
К.Ристова -Астеруд) (во
живо, писмено) и
Политики на
проширува ње на ЕУ
(во живо)

Римско пра во - Проф. др Вла до Бучковски,
Доц. д-р Тимчо
Муцунски

ОЈ - Политички систем проф. д-р Та ња
Ка ра ка мишева
ОЈ - Говорништво и
Јова новска и проф. д-р неверба лна
Алекса нда р
комуника ција
Спа сеновски (во живо
усно пола га ње)

НС - Медиумите и
глоба лиза ција (во
живо усно) та

четврток
петок

12.00 - 14.00

Ка знено пра во (onl i ne, усно)

ПоС - Современи
политички системи (писмен испит во живо)
Применета економика
ПоС - Современи
- проф.д-р В.Узунов и
политички системи проф.д-р Б.Петревска ,
група на а на глиски
onl i ne, Mi cros oft
ја зик - проф. д-р
Tea ms
Алекса нда р
Спа сеновски (во живо
усно пола га ње)

15.00 - 17.00

Ка знено пра во (onl i ne, усно)

Применета економика
- проф.д-р В.Узунов и
проф.д-р Б.Петревска ,
onl i ne, Mi cros oft
Tea ms

09.00 -11.00

Економика (пра вни
студии, новина рство,
односи со ја вност),
Политичка економија ,
Современи економски
теории, Деловни
Пра во на друштва
фина нсии и оста на ти
предмети ка ј проф.
Ка ндикја н, проф.
Стојков, проф.
Ша пкова Коцевска
(ПИСМЕН ИСПИТ)

4-Feb

10.00-14.00

Економика пра вни
студии и Политичка
економија на а нглиски
ка ј проф. Ка ндикја н
(усмено, електронски)

12.00 - 14.00

Економика (пра вни
студии, новина рство,
односи со ја вност),
Политичка економија ,
Современи економски
теории, Деловни
Пра во на друштва
фина нсии и оста на ти
предмети ка ј проф.
Ка ндикја н, проф.
Стојков, проф.
Ша пкова Коцевска
(ПИСМЕН ИСПИТ)

15.00 - 17.00

Економика (пра вни
студии, новина рство,
односи со ја вност),
Политичка економија ,
Современи економски
теории, Деловни
Пра во на друштва
фина нсии и оста на ти
предмети ка ј проф.
Ка ндикја н, проф.
Стојков, проф.
Ша пкова Коцевска
(ПИСМЕН ИСПИТ)

ПИТ (Проф. д-р Г.
На умовски,
електронски)

ПоС - Економски
систем и економска
политика - проф.д-р
В.Узунов и проф.д-р
Б.Петревска , onl i ne,
Mi cros oft Tea ms

Сите предмети на
ма стер ка ј проф. д-р
Вла димир.
Божиновски, onl i ne на
Ms . Tea ms

Римско пра во - Проф. д- Вовед во пра во на ЕУ
р Вла до Бучковски,
(проф. д-р Илина
Доц. д-р Тимчо
Ценевска , онла јн на
Муцунски
Tea ms )

НС - Ма кедонски ја зик
ПИТ (Проф.д-р Д.
Семејно и на следно
и новина рска
Ра шковски, писмено во пра во (во живо
стилистика во живо
а мфитеа та р)
писмено)
(писмено)

ОЈ - Политички систем
проф. д-р Та ња
Ка ра ка мишева
ОЈ - Говорништво и
Јова новска и проф. д-р неверба лна
Алекса нда р
комуника ција
Спа сеновски (во живо
усно пола га ње)

Меѓуна родно
договорно пра во,
Пра во на вна трешен
па за р на ЕУ ||
НС - Основни институти
на ја вно и прива тно
пра во

Ства рно пра во 2,
Земјишно-книжно
пра во (проф. д-р
Родна Живковска ,
onl i ne пола га ње Mi cros oft Tea ms )

Земјоделско пра во
(проф. д-р Тина
Пржеска , onl i ne
пола га ње - Mi cros oft
Tea ms )

ОЈ - Современи
политички системи (писмено пола га ње во
живо)

Фина нсово пра во проф.Пендовска ,
ГПП - проф. д-р
проф.Ма ксимовска
Зороска Ка миловска ,
Стојкова ,
проф д-р Ра кочевиќ,
проф.За фироски,
електронски преку
доц.Нешовска Ќосева Mi cros oft Tea ms
onl i ne УСМЕНО преку
Mi cros oft Tea ms

Сите изборни и
опциони предмети ка ј
А. Чупеска на Ms .
Tea ms

ПоС - Стра нски ја зик

ОЈ - Техники на
односите со ја вноста
(во живо усно) Проф. др Ја сна Ба човска
Недиќ

Па рнично пра во,
Вонпа рнично и
извршно пра во,
Фина нсово пра во Арбитра жно пра во,
проф.Пендовска ,
Нота рско пра во,
проф.Ма ксимовска
Алтерна тивно
Стојкова ,
реша ва ње на спорови,
проф.За фироски,
Стеча јна поста пка , ГПП
доц.Нешовска Ќосева - на ЕУ ка ј проф. д-р
onl i ne УСМЕНО преку Зороска Ка миловска и
Mi cros oft Tea ms
проф. д-р Ра кочевиќ,
електронски усно
преку Mi cros oft
Tea ms ,

5-Feb

стеча ј и стеча јна
поста пка и
корпора тивна
инсолвеностот
(писмено во
а мфитеа та р)

Институти на семејно
пра во, Нови
репродуктивни
технологии и пра вото,
Социологија на
семејство, Европско
семејно пра во, (во
живо писмено)

ПИТ (Проф. д-р Г.
На умовски,
електронски)

Институти на семејно
пра во, Нови
репродуктивни
технологии и пра вото,
Социологија на
семејство, Европско
семејно пра во, (во
живо писмено)

НС - Примена та
економика - проф.д-р
В.Узунов и проф.д-р
Б.Петревска , onl i ne,
Mi cros oft Tea ms

ПИТ (Проф.д-р Д.
Семејно и на следно
Ра шковски, писмено во пра во (во живо
а мфитеа та р)
писмено)

ПИТ (Проф.д-р Д.
Семејно и на следно
Ра шковски, писмено во пра во (во живо
а мфитеа та р)
писмено)

ОЈ - Современи
политички системи (писменo пола га ње во
живо)

Фина нсово пра во проф.Пендовска ,
проф.Ма ксимовска
Стојкова ,
проф.За фироски,
доц.Нешовска Ќосева onl i ne УСМЕНО преку
Mi cros oft Tea ms

ма ксимовска

Криминологија ,
Пенологија , Соција лна
па тологија ,
Виктимологија , проф.
Алекса ндра Груевска
Дра кулевски
(Mi cros oft Tea ms )

Криминологија ,
Пенологија , Соција лна
па тологија ,
Виктимологија , проф.
Алекса ндра Груевска
Дра кулевски
(Mi cros oft Tea ms )

ОЈ - Техники на
ПоС - Меѓуна родно
односите со ја вноста
пра во (мк. и а нг. група ) (во живо усно) Проф. д- електронски усно
р Ја сна Ба човска
Недиќ

