ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ВО ДОПОЛНИТЕЛНА ИСПИТНА СЕСИЈА (АПРИЛ)
20-29 април 2021 година
Online

Амф. 1

Амф.2

Амф.3

Амф.7

Амф.8

Политичко
лидерство,
Етницитет, нација
и држава да се
обратат на mail:
h.runchevatasev@
pf.ukim.edu.mk

Право на
трговски
марки и
географски
називи

Пред.4

Темпус

Кабинет

20-Apr
12:00

МПО - MS. TEAMS ЛИНК

14:00

Испити кај проф. Тупанчески и
проф. Деаноска, ќе се спроведат
online од 11 часот на групата
Казнено право посебен дел на
MS Teams

21-Apr
22-Apr

10:00

МОНЕТАРНО ПРАВО - MS. TEAMS
ЛИНК

Современи
економски теории,
Јавни финансии,
Јавен менаџмент
(писмен испит)

12:00

15:00

Диплома тско и конзула рно пра во Ms . Tea ms ЛИНК

23-Apr
11:00
13:00

Пра во и институции на ЕУ_Tea ms
линк
Договорно пра во - Ms . Tea mс
ЛИНК

24-Apr
25-Apr
26-Apr

9:00

Брендирање и рекламирање проф.д-р Ванчо Узунов и проф.др Биљана Петревска. Испитот се
одржува во истата група во
Microsoft Teams во којашто се
одржуваат предавањата на
мастер студиите
Испитите прија вени ка ј
проф. д-р Горда на
Ла жетиќ; Испитите
прија вени ка ј проф. д-р
Горда н Ка ла јџиев

10:00

11:00
12:00

ДЕЛОВНИ ФИНАНСИИ - MS.TEAMS
ЛИНК

27-Apr

10:00

11:00

12:00

Испити на ма стер студии на
на сока та Администра тивно пра во
и ја вна а дминистра ција , проф.д-р
Борче Да витковски, проф.д-р Ана
Па вловска -Да нева , проф.д-р
Ива на Шума новска -Спа совска ,
испитите ќе се одржува а т во
иста та група на Mi cros oft Tea ms
во која што се одржува а т
преда ва ња та на ма стер студиите
Криминологија , проф. д-р
Алекса ндра Груевска
Дра кулевски - Мs . Tea ms ЛИНК

Па рнично пра во и
Вонпа рнично и
извршно пра во,
електронски, усно
преку Mi cros oft
Tea ms ЛИНК

Арбитра жно
пра во,
електронски
, усно преку
Mi cros oft
Tea ms
ЛИНК

Испити кај проф. Тупанчески и
проф. Деаноска, ќе се спроведат
online од 11 часот на групата
Казнено право посебен дел на
MS Teams

14:00

Локална самоуправа - Microsoft
Teams

16:00

Пра во на интелектуа лна
сопственост на Тим Пра во на
интелектуа лна сопственост
2020/2021

28-Apr

10:00

Испитите пријавени кај проф. д-р
Бобан Мисоски ќе се одржуваат
во истата група каде што се
спроведуваат предавањата.
Испитите пријавени кај проф. д-р
Дивна Илиќ Димоски ќе се
одржуваат во истата група каде
што се спроведуваат
предавањата.

11:00

ДАНОЧНО ПРАВО - MS. TEAMS
ЛИНК

29-Apr
10:00

БУЏЕТСКО ПРАВО - MS. TEAMS
ЛИНК

17:00

Семејно наследноправни
системи - Ms. Teams

стечај и стечајна
постапка и
трговско право
применета
програма во
живо писмено

