ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ВО РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА (АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ)
20 август -15 септември 2021 година
ден

Aмф.2 - макс. 46
студенти

датум

Aмф.3 - макс. 46
студенти

Aмф.4 - макс. 28
студенти

Aмф.5 - макс. 20
студенти

Aмф.6 - макс. 16
студенти

Aмф.7 - макс. 23
студенти

Aмф.8 - макс. 24
студенти

Aмф.9 - макс. 20
студенти

Пред.4 - макс. 16
студенти

Амф.10 - макс. 20
студенти (усно)

Mал Aмф. 2 - макс.
8 студенти (усно)

петок

1 декада

МЈП - 1 група (online Ms.
Teams)

Уставно право 1група (online Ms.
Teams)

Вовед во правото Уставно право 2Правни студии - Проф. дгрупа (online Ms.
р А.Љ.Спасов (во живо
Teams)
писмено)

МЈП - 2 група
(online Ms. Teams)

МЈП - 1 група (online Ms.
Teams)

Уставно право 1група (online Ms.
Teams)

Уставно право 2група (online Ms.
Teams)

МЈП - 2 група
(online Ms. Teams)

20-Aug

ПоС - Политички
партии и интересни
групи - Проф. д-р
Каракамишева
(електронско
полагање - Microsoft
Teams) ПоС ОЈ - Теорија на
Политички партии и односи со јавноста
интересовни групи група на англиски
јазик - проф. д-р
Александар
Спасеновски (во живо
усно полагање)

ОЈ - Јавна
админситрација
(Микрософт тимс)

ОЈ - ИКТ и односи со
јавноста

ОЈ - Теорија на
односи со јавноста

ОЈ - Јавна
админситрација
(Микрософт тимс)

НС - Новинарски
жанрови

ПоС - Современа
македонска
историја

ОЈ - Меѓународни
политички односи
(писмено MS
Teams)

09.00 -11.00

12.00 - 14.00

Уставно право 1група (online Ms.
Teams)

МЈП - 1 група (online Ms.
Teams)

Уставно право 3 група (online Ms.
Teams)

МЈП - 2 група
(online Ms. Teams)

Проф. д-р
Каракамишева изборни, опциони и
предмети на
мастер студии
(електронско
полагање Microsoft Teams)

Н С

15.00 - 17.00
21-Aug
22-Aug

понеделник

Административно право
(Ms. Teams - писмено)

ГРАЃАНСКО
ПРОЦЕСНО ПРАВО проф. д-р Зороска
Филозофија на правото Камиловска, проф. дПроф. д-р А.Љ. Спасов (во
р Ракочевиќ,
живо писмено)
електронски преку
Microsoft Teams или
во живо писмено

ПоС - Вовед во
правото (во живо
писмено)

НС - Политички
систем
- Проф. д-р
Каракамишева
(Eлектронско
полагање Microsoft
Teams)
Проф. д-р Марика
Ристовска (Полагање
во живо)

ПоС - Меѓународни
политички односи
(писмено MS Teams)

НС - Слобода на
изразување

Административно
право (Microsoft
Teams - писмено) и
сите предмети од
мастер
административно
право и јавна
администрација и
Заштита на лични
податоци изборен и
опционен
предмет(Microsoft
Teams - писмено)

од 10 часот:
Парнично право,
Вонпарнично и
извршно право,
Арбитражно право,
Нотарско право,
Алтернативно
решавање на
спорови, Стечајна
постапка, ГПП на ЕУ
кај проф. д-р Зороска
Камиловска и проф.
д-р Ракочевиќ,
електронски усно
преку Microsoft
Teams,

ОЈ - Европска
интеграција на РСМ

ОЈ - Основи на
менаџмент

ОЈ - Европска
интеграција на РСМ

ОЈ - Основи на
менаџмент

Сите изборни
предмети кај доц. др Ана Чупеска (online Ms. Teams)

Криминологија,
Пенологија,
Социјална
патологија,
ОЈ - Техники на
Виктимологија,
односите со јавноста
проф. Александра
Груевска
Дракулевски
(Microsoft Teams)

Сите испити од
мастер студии кај
проф. д-р Тони
Дескоски (во живо
писмено)

Слобода на
изразување, изборни
и опцино предмети
ОЈ - Техники на
на политички студии ПоС - Странски јазик
односите со јавноста
кај Проф. Елена
Михајлова
Стратилати

23-Aug
09.00 -11.00

ПоС - Јавно мислење
НС - Меѓународни
и масовни
политички односи
комуникации
(писмено MS Teams)
(електронски)

Англиски јазик - Правни
студии и ОЈ (online писмено), ќе добиете
соопштение наскоро на
огласната табла на веб
страната за начинот на
електронско полагање

Римско право - 2
група (online - Ms.
Teams)

стечај и стечајна постапка и
Римско право - 3
корпоративна
Право на друштва - 1
група (online - Ms.
инсолвеностот (писмено
група
Teams)
во амфитеатар)

Право на друштва -2
група

Институти на јавното и
приватното право
(проф. д-р Родна
Живковска, проф. д-р
Тина Пржеска, onine
MS. Teams

Англиски јазик - Правни
студии и ОЈ (online писмено), ќе добиете
соопштение наскоро на
огласната табла на веб
страната за начинот на
електронско полагање

Римско право - 2
група (online - Ms.
Teams)

ПоС Меѓународно право
(мк. и анг. група)

Право на друштва - 1
група, испитот е “по
видување“. кој сака
Римско право - 3
да полага нека пише група (online - Ms.
на
Teams)
gelev2000@yahoo.co
m

Право на друштва -2
група

Лично право (проф. др Тина Пржеска, (online Ms. Teams)) 12:00 часот
НС - Теории на
ГП-применета
новинарството
програма (дел ГП и СП)
13:00 часот (online Ms. Teams)

Англиски јазик - Правни
студии и ОЈ (online писмено), ќе добиете
соопштение наскоро на
огласната табла на веб
страната за начинот на
електронско полагање

Римско право - 2
група (online - Ms.
Teams)

НС - Вовед во правото (во
живо писмено)

Право на друштва - 1
група, испитот е “по
видување“. кој сака
Римско право - 3
да полага нека пише група (online - Ms.
на
Teams)
gelev2000@yahoo.co
m

Право на друштва -2
група

Историја на право - 3 група,
(online - Ms. Teams)
Совр. мак. историја анг.
проф. д-р Докмановиќ онлајн)

Политички систем правни студии - 1
група(проф. М.
Историја на правото - 2
Ристовска , проф. д-р
група(online - Ms. Teams)
Т. Каракамишева)
(писмено полагање
во живо)

Политички систем правни студии - 2
група (online - Ms.
Teams)

Општ дел на ГП
(online - Ms. Teams)

ОЈ - Македонски
ОЈ - Социо-Правни
Општ дел на ГП (online јазик и стилистика во студииихолошки
Ms. Teams)
живо (писмено)
аспкети на ОДЈ

Историја на правото - група
(online - Ms. Teams)

Политички систем правни студии - 1
група(проф. М.
Историја на правото - 2
Ристовска , проф. д-р
група(online - Ms. Teams)
Т. Каракамишева)
(писмено полагање
во живо)

Политички систем правни студии - 2
група (online - Ms.
Teams)

Општ дел на ГП
(online - Ms. Teams)

ОЈ - Македонски
ОЈ - Социо-Правни
Општ дел на ГП (online јазик и стилистика во студииихолошки
Ms. Teams)
живо (писмено)
аспкети на ОДЈ

Историја на правото - 3
група (online - Ms. Teams)

Политички систем правни студии - 1
група(проф. М.
Историја на правото - 1
Ристовска , проф. д-р
група (online - Ms. Teams)
Т. Каракамишева)
(писмено полагање
во живо)

Политички систем правни студии - 2
група (online - Ms.
Teams)

Општ дел на ГП
(online - Ms. Teams)

ПоС Конституционализам
проф.д-р Рената
ПоС - Цивилно
Општ дел на ГП (online - Дескоска проф.д-р
општество (писмено
Ms. Teams)
Јелена Трајковскаполагање во живо)
Христовска, доц. д-р
Денис Прешова
(електронски)

вторник

09.00 -11.00

24-Aug

12.00 - 14.00

15.00 - 17.00

ОЈ - Односи со
медиумите

Проф. д-р Ристовска Изборни, опциони и
предмети на мастер
студии (Начин на
полагање: Во
договор со
професор)

среда

09.00 -11.00

25-Aug

НС - Основни
институти на јавно и
приватно право

Проф. д-р Дескоска Изборни, опциони и
предмети на мастер
студии (Начин на
полагање: Во
договор со
професор)

12.00 - 14.00

15.00 - 17.00

ГП - применета
програма 15-17
часот (писмено
полагање)

КПП - проф.
Калајџиев - во живо,
усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
MS Teams. проф. Илиќ Димоски
електронски, усмено,
ZOOM. Испитите од
Мастер студиите по
казнено право кај
професорите
Калајџиев, Мисоски
и Илиќ Димоски ќе
се полагаат во истите
термини и на истиот
начин како и КПП.

Трудово право - Проф.д-р
Тодор Каламатиев, Проф.др Лазар Јовевски (во живо,
усно)

НС - Европски
интеграции

Трудово право Проф.д-р Тодор
Каламатиев, проф.др Александар
Ристовски (во живо,
усно)

КПП - проф. Лажетиќ во живо, усмено. проф.
Мисоски - електронски,
усмено, MS Teams.
проф. - Илиќ Димоски
електронски, усмено,
ZOOM. Испитите од
ПоС - Политичка
Мастер студиите по
социологија
казнено право кај
професорите Лажетиќ,
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се полагаат
во истите термини и на
истиот начин како и
КПП.

ОЈ - Политичка
пропаганда и
убедување

ПИТ (Проф. д-р Г.
Наумовски,
електронски)

ОЈ - Политичка
пропаганда и
убедување

ПИТ (Проф. д-р Г.
Наумовски,
електронски)

четврток

09.00 -11.00

КПП - проф.
Калајџиев - во живо,
усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
MS Teams. проф. Илиќ Димоски
електронски, усмено,
ZOOM. Испитите од
Мастер студиите по
казнено право кај
професорите
Калајџиев, Мисоски
и Илиќ Димоски ќе
се полагаат во истите
термини и на истиот
начин како и КПП.

26-Aug

Вовед во правото - СИТЕ
студии и Вовед во наука за
политика, проф. д-р
Каролина Ристова -Астеруд
(во живо, писмено)

КПП - проф. Лажетиќ во живо, усмено. проф.
Мисоски - електронски,
усмено, MS Teams.
проф. - Илиќ Димоски
Трудово право
електронски, усмено,
(Проф.д-р Тодор
ZOOM. Испитите од
ПИТ (Проф. д-р Г.
Каламатиев, проф.дМастер студиите по
Наумовски,
р Александар
казнено право кај
електронски)
Ристовски - во живо,
професорите Лажетиќ,
писмено)
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се полагаат
во истите термини и на
истиот начин како и
КПП.

ПоС - Политичка
филозофија
(писмено полагање
во живо)

12.00 - 14.00

КПП - проф.
Калајџиев - во живо,
усмено. проф.
Мисоски електронски, усмено,
MS Teams. проф. Илиќ Димоски
електронски, усмено,
ZOOM. Испитите од
Мастер студиите по
казнено право кај
професорите
Калајџиев, Мисоски
и Илиќ Димоски ќе
се полагаат во истите
термини и на истиот
начин како и КПП.

Филозофија на правото,
изборни/опциони
ПоС - Примента
предмети, проф. д-р
политика
Каролина Ристова -Астеруд (електронски)
(во живо, писмено)

НС - Јавна
администрација
(Микрософт тимс)

Трудово право Проф.д-р Тодор
Каламатиев, проф.др Александар
Ристовски (во живо,
писмено)

КПП - проф. Лажетиќ во живо, усмено. проф.
Мисоски - електронски,
усмено, MS Teams.
проф. - Илиќ Димоски
електронски, усмено,
ZOOM. Испитите од
Мастер студиите по
казнено право кај
професорите Лажетиќ,
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се полагаат
во истите термини и на
истиот начин како и
КПП.

Договорно право,
Право на
интелектуална
сопственост,
Отштетно право,
Потрошувачко право,
Конкурентско право
(Ј.Дабовиќ, Н.
Гавриловиќ, Н.
Здравева) - усно или
писмено (Microsoft
Teams)

НС - Македонски
јазик и новинарска
стилистика во живо
(писмено)

15.00 - 17.00

Облигационо право
(Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ,
Н. Здравева) - усно или
писмено (Microsoft Teams)

Семејно и наследно
право (усно
Семејно и наследно право ПоС - Политички
електронски на
(усно електронски на
систем - (Писмено
Microsoft Teams). на Microsoft Teams).
полагање во живо)
групите.

Стварно право
Граѓанско право (проф. д-р Родна
применета програма Живковска, усно
полгање)

Римско право - 1
група - Проф. д-р
Владо Бучковски,
Доц. д-р Тимчо
Муцунски(online Ms. Teams)

ОЈ - Јавно Мислење

петок

09.00 -11.00

27-Aug

Облигационо право
(Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ,
Н. Здравева) - усно или
писмено (Microsoft Teams)

Семејно и наследно
право (усно
електронски на
Microsoft Teams).

Семејно и наследно право
ПоС - Современи
(усно електронски на
политички теории
Microsoft Teams).

НС - Современа
историја

Стварно право
(проф. д-р Родна
Живковска, усно
полгање)

Облигационо право
(Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ,
Н. Здравева) - усно или
писмено (Microsoft Teams)

Семејно и наследно
право (усно
електронски на
Microsoft Teams).

Семејно и наследно право ПоС - Јавна
(усно електронски на
администрација
Microsoft Teams).
(Микрософт тимс)

Стварно право
НС - Човекови права (проф. д-р Родна
во РМ (електронски) Живковска, усно
полгање)

Мастер студии испити
кај проф. д-р Р.
Живковска online MS
teams)

12.00 - 14.00

НС - Јавно мислење

Дипломатско и
конзуларно право
(online - усно) во 16
часот.

Меѓународно трговско
право и Трговско право
применета програма
(писмено во
амфитеатар)

ОЈ - Говорништво и
невербална
комуникација

Н С

15.00 - 17.00
28-Aug
29-Aug

понеделник

Трговско право (Писмено,
во амфитеатар)

ПоС - Политички
теории (писмено
полагање во живо),
Политики на
проширување на ЕУ
на мастер на
политички студии
(К.Ристова -Астеруд ,
И. Дамјановски)

09.00 -11.00
30-Aug

ПоС - Современи
политички системи
(Електронско
полагање преку
MIcrosoft Teams)
Локална самоуправа
- ПоС - Современи
(Писмено полагање
политички системи во живо)
група на анаглиски
јазик - проф. д-р
Александар
Спасеновски (во
живо усно полагање)

12.00 - 14.00
15.00 - 17.00

Англиски јазик (Политички
студии / Новинарство), д-р
Анета Наумоска, онлајн ЗАДОЛЖИТЕЛНО
НАВРЕМЕНО да испратат
студентите мејл со
информација за предметот,
факултет, декада во која ќе
полагаат, име/презиме, број
на индекс

17.00-18.00

OJ - Современи
политички системи
(писмено полагање
во живо)

ОЈ - Говорништво и
невербална
комуникација

ОЈ - Политички
систем
проф. д-р Тања
Каракамишева
Јовановска
(Електронско
полагање преку
Microsoft Teams) Проф. д-р Марика
Ристовска (Полагање
во живо)

Римско право - 1
група - Проф. д-р
Владо Бучковски,
Доц. д-р Тимчо
Муцунски(online Ms. Teams)

НС - Комуникологија

Римско право - 1
група - Проф. д-р
Владо Бучковски,
Доц. д-р Тимчо
Муцунски(online Ms. Teams)

Економика (правни студии,
новинарство, односи со
јавност), Политичка
економија, Современи
економски теории, Деловни
финансии и останати
предмети кај проф.
Кандикјан, проф. Стојков,
проф. Шапкова Коцевска
(ПИСМЕН ИСПИТ) ВАЖНА
НАПОМЕНА: Испитите кај
проф. Кандикјан ќе се
спроведат усмено или со
физичко присуство или
онлајн преку Вибер. За таа
цел, студентите
задолжително да испратат
број од мобилен телефон на
неговата емаил адреса.

Финансово право проф.Пендовска,
проф.Максимовска
Стојкова,
проф.Зафироски,
доц.Нешовска Ќосева
- online - Microsoft
Teams

ПоС - Применета
политика (online Ms. Teams)

НС - Медиумите и
глобализацијата

вторник

09.00 -11.00
31-Aug

Економика (правни студии,
новинарство, односи со
јавност), Политичка
економија, Современи
економски теории, Деловни
финансии и останати
предмети кај проф.
Кандикјан, проф. Стојков,
проф. Шапкова Коцевска
(ПИСМЕН ИСПИТ)

Казнено право, МАСТЕР, за
предмети кај проф.
Тупанчески и проф.
Деаноска прва декада,
online на MS Teams.

Економика (правни студии,
новинарство, односи со
јавност), Политичка
економија, Современи
економски теории, Деловни
финансии и останати
предмети кај проф.
Кандикјан, проф. Стојков,
проф. Шапкова Коцевска
(ПИСМЕН ИСПИТ)

Казнено право, МАСТЕР, за
предмети кај проф.
Тупанчески и проф.
Деаноска, прва декада,
online на MS Teams.

Методологија на
политички науки и сите
предемти на мастер кај
проф. д-р Владимир
Божиновски

ОЈ Социопсихолошки
аспекти на односите
со јавност

НС - Современа
европска и
македоснска
историја (online - Ms.
Teams)

12.00 - 14.00

ОЈ - Информатичкокомуникациска
технологија и
односите со
јавноста

НС - Реторика

15.00 - 17.00
МПП (завршен
испит) проф.
Дескоски, проф.
Доковски, доц.
Руменов, во живо
писмено

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

ПИТ(1 и 3 група)

ПИТ(1 и 3 група)

ПИТ(1 и 3 група)

ПИТ(1 и 3 група)

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

ПИТ(1 и 3 група)

ПИТ(1 и 3 група)

Социологија на правото

Казнено право
(ONLINE, усно на MS
Teams, преку Team
KAZNENO PRAVO)

среда

09.00 -11.00
МПП (завршен
испит) проф.
Дескоски, проф.
Доковски, доц.
Руменов, во живо
писмено

1-Sep

Вовед во право на ЕУ
- проф. д-р Илина
Ценевска, online,
Teams, од 12 часот

12.00 - 14.00
МПП (завршен
испит) проф.
Дескоски, проф.
Доковски, доц.
Руменов, во живо
писмено

15.00 - 17.00

четврток

09.00 -11.00

ПоС- Економски систем и
економска политика
(политички студии на
македенски и на англиски
јазик), ОЈ- Маркетинг односи со јавност,
Применета економика студии по новинарство, и
сите испити на мастер
студии: Основи на
маркетинг, Деловно
окружување на РМ,
Брендирање и рекламирање
- проф.д-р В.Узунов и
проф.д-р Б.Петревска,
ONLINE усмен испит на
Microsoft Teams

2-Sep
Применета економика правни студии-проф.д-р
В.Узунов и проф.д-р
Б.Петревска, ONLINE усмен
испит на Microsoft Teams

Социологија на правото

Казнено право
(ONLINE, усно на MS
Teams, преку Team
KAZNENO PRAVO)

Применета економика правни студии- проф.д-р
В.Узунов и проф.д-р
Б.Петревска, ONLINE усмен
испит на Microsoft Teams

Социологија на правото

Казнено право
(ONLINE, усно на MS
Teams, преку Team
KAZNENO PRAVO)

Казнено право (ONLINE,
усно на MS Teams,
преку Team KAZNENO
PRAVO)

Вовед во наука за
политика (на
македонски и
англиски јазик кај
проф. д-р Ирена
Рајчиновска Пандева)
и други изборни и
опциони предмети/
усно преку
платформа Teams

Казнено право (ONLINE,
усно на MS Teams,
преку Team KAZNENO
PRAVO)

Право на внатрешен
пазар на ЕУ,
Меѓународно
договорно право кај
проф. д-р Сашо
Георгиевски

12.00 - 14.00

Казнено право (ONLINE,
усно на MS Teams,
преку Team KAZNENO
PRAVO)

15.00 - 17.00

петок

2 декада

Вовед во правото Уставно право 1Правни студии - Проф. д-р
група (online Ms.
А.Љ.Спасов (во живо
Teams)
писмено)

Уставно право 2МЈП - 1 група (online Ms.
група (online Ms.
Teams)
Teams)

МЈП - 2 група
(online Ms. Teams)

Уставно право 1група (online Ms.
Teams)

Уставно право 2МЈП - 1 група (online Ms.
група (online Ms.
Teams)
Teams)

МЈП - 2 група
(online Ms. Teams)

ПоС - Политички
партии и интересни
групи - Проф. д-р
Каракамишева
(електронско
полагање - Microsoft
Teams) ПоС ОЈ - Теорија на
Политички партии и односи со јавноста
интересовни групи група на англиски
јазик - проф. д-р
Александар
Спасеновски (во живо
усно полагање)

ОЈ - Јавна
админситрација
(Микрософт тимс)

3-Sep
09.00 -11.00

12.00 - 14.00

Уставно право 3 група (online Ms.
ОЈ - ИКТ и односи со
Teams)-online испит јавноста
платформа Team

ОЈ - Теорија на
односи со јавноста

ОЈ - Јавна
админситрација
(Микрософт тимс)

ОЈ - Меѓународни
политички односи
(писмено MS
Teams)

петок

3-Sep

Уставно право 1група (online Ms.
Teams)

Уставно право 2МЈП - 1 група (online Ms.
група (online Ms.
Teams)
Teams)

Англиски јазик (кај др Анета Наумоска),
онлајн полагање,
НС - Новинарски
студентите
жанрови
задолжително да ја
контактираат
професорката

МЈП - 2 група
(online Ms. Teams)

Проф. д-р
Каракамишева изборни, опциони и
предмети на
мастер студии
(електронско
полагање Microsoft Teams)

ПоС - Современа
македонска
историја

Н С

15.00 - 17.00
4-Sep
5-Sep

понеделник

Административно право
(Microsoft Teams писмено)

ГРАЃАНСКО
ПРОЦЕСНО ПРАВО проф. д-р Зороска
Камиловска, проф. Филозофија на правото - ПоС - Вовед во
д-р Ракочевиќ,
Проф. д-р А.Љ. Спасов
правото (во живо
електорнски преку (во живо писмено)
писмено)
Microsoft Teams
или во живо
писмено

НС - Политички
систем
- Проф. д-р
Каракамишева
(Eлектронско
полагање Microsoft
Teams)
Проф. д-р Марика
Ристовска (Полагање
во живо)

Административно
право (Microsoft
Teams - писмено) и
сите предмети од
мастер
административно
право и јавна
администрација и
Заштита на лични
податоци изборен и
опционен
предмет(Microsoft
Teams - писмено)

ОЈ - Европска
ОЈ - Основи на
интеграција на РСМ менаџмент

6-Sep

Од 10 часот:
Парнично право,
Вонпарнично и
извршно право,
Арбитражно право,
Нотарско право,
Алтернативно
решавање на
спорови, Стечајна
постапка, ГПП на ЕУ
кај проф. д-р Зороска
Камиловска и проф.
д-р Ракочевиќ,
електронски усно
преку Microsoft
Teams,

09.00 -11.00

ПоС - Меѓународни
политичлки односи НС - Слобода на
(писмено MS
изразување
Teams)

ПоС - Јавно
мислење и
масовни
комуникации
(електронски)

Римско право - 2
група (online - Ms.
Teams)

Сите изборни
предмети кај доц.
д-р Ана Чупеска
(online - Ms. Teams)

ОЈ - Европска
ОЈ - Основи на
интеграција на РСМ менаџмент

НС - Меѓународни
политички односи
(електронски)

стечај и стечајна
постапка и
Римско право - 3
Право на друштва корпоративна
група (online - Ms.
1 група
инсолвеностот (писмено
Teams)
во амфитеатар)

Институти на јавното
и приватното право
Право на друштва - (проф. д-р Родна
2 група
Живковска, проф. д-р
Тина Пржеска, усно
полагање

ОЈ - Техники на
односите со
јавноста

Криминологија,
Пенологија,
Социјална
патологија,
Виктимологија,
проф. Александра
Груевска
Дракулевски
(Microsoft Teams)

Сите испити од
мастер студии кај
проф. д-р Тони
Дескоски (во живо
писмено)

ОЈ - Техники на
односите со
јавноста

Слобода на
изразување,
изборни и опцино
предмети на
политички студии
кај Проф. Елена
Михајлова
Стратилати

ПоС - Странски
јазик

Дипломатско и
конзуларно право
(online - усно) во 16
часот.

вторник

09.00 -11.00

7-Sep
Англиски јазик - Правни
студии и ОЈ - физичко
присуство

Римско право - 2
група (online - Ms.
Teams)

Римско право - 3
ПоС Меѓународно право Право на друштва група (online - Ms.
(мк. и анг. група)
1 група
Teams)

Лично право (проф. др Тина Пржеска,
onine MS. Teams)
Право на друштва НС - Теории на
12:00 ГП - применета
2 група
новинарството
програма (дел ГП и
СП) 13:00 onine MS.
Teams

Англиски јазик - Правни
студии и ОЈ физичко
присуство

Римско право - 2
група (online - Ms.
Teams)

НС - Вовед во правото
(во живо писмено)

Право на друштва 2 група

12.00 - 14.00

среда

15.00 - 17.00
8-Sep

Историја на право - 3
група, (online - Ms. Teams)
Совр. мак. историја анг.
проф. д-р Докмановиќ онлајн)

Политички систем правни студии - 1
група(проф. М.
Ристовска , проф. д- Историја на правото - 2
р Т.
група(online - Ms. Teams)
Каракамишева)
(писмено полагање
во живо)

Политички систем правни студии - 2
група (online - Ms.
Teams)

Општ дел на ГП
Општ дел на ГП
(online - Ms. Teams) (online - Ms. Teams)

ОЈ - Македонски
јазик и стилистика
во живо (писмено)

ОЈ - Социо-Правни
студииихолошки
аспкети на ОДЈ

Општ дел на ГП
Општ дел на ГП
(online - Ms. Teams) (online - Ms. Teams)

ОЈ - Македонски
јазик и стилистика
во живо (писмено)

ОЈ - Социо-Правни
студииихолошки
аспкети на ОДЈ

Општ дел на ГП
Општ дел на ГП
(online - Ms. Teams) (online - Ms. Teams)

ПоС Конституционализа
м проф.д-р Рената
Дескоска проф.д-р
Јелена ТрајковскаХристовска, доц. др Денис Прешова
(електронски)

ПоС - Цивилно
општество
(писмено полагање
во живо)

ГП - применета
програма 15-17
часот (писмено
полагање)

КПП - проф. Лажетиќ во живо, усмено.
проф. Мисоски електронски, усмено,
MS Teams. проф. Трудово право Илиќ Димоски
проф.д-р Тодор
електронски, усмено,
Каламатиев,
ZOOM. Испитите од ПоС - Политичка
проф.д-р Лазар
Мастер студиите по социологија
Јовевски - во живо, казнено право кај
усно
професорите
Лажетиќ, Мисоски и
Илиќ Димоски ќе се
полагаат во истите
термини и на истиот
начин како и КПП.

ОЈ - Политичка
пропаганда и
убедување

ПИТ (Проф. д-р Г.
Наумовски,
електронски)

ПоС - Политичка
филозофија
(писмено полагање
во живо)

КПП - проф. Лажетиќ во живо, усмено.
проф. Мисоски електронски,
усмено,MS Teams.
Трудово право проф. - Илиќ Димоски
проф.д-р Тодор
електронски, усмено,
ПИТ (Проф. д-р Г.
Каламатиев,
ZOOM. Испитите од
Наумовски,
проф.д-р Лазар
Мастер студиите по
електронски)
Јовевски - во живо, казнено право кај
писмено
професорите
Лажетиќ, Мисоски и
Илиќ Димоски ќе се
полагаат во истите
термини и на истиот
начин како и КПП.

ОЈ - Политичка
пропаганда и
убедување

ПИТ (Проф. д-р Г.
Наумовски,
електронски)

ПоС - Примента
политика
(електронски)

НС - Јавна
администрација
(Микрософт тимс)

КПП - проф. Лажетиќ во живо, усмено.
проф. Мисоски електронски, усмено,
MS Teams. проф. Трудово право Илиќ Димоски
проф.д-р Тодор
електронски, усмено,
Каламатиев,
ZOOM. Испитите од
проф.д-р Лазар
Мастер студиите по
Јовевски, во живо, казнено право кај
писмено
професорите
Лажетиќ, Мисоски и
Илиќ Димоски ќе се
полагаат во истите
термини и на истиот
начин како и КПП.

НС - Македонски
јазик и новинарска
стилистика во живо
(писмено)

Граѓанско право применета
програма

Стварно право
(проф. д-р Родна
Живковска, усно
полгање)

ОЈ - Односи со
медиумите

Проф. д-р
Ристовска Изборни, опциони и
предмети на
мастер студии
(Начин на
полагање: Во
договор со
професор)

четврток

09.00 -11.00

9-Sep

Политички систем правни студии - 1
група(проф. М.
Историја на правото Ристовска , проф. д- Историја на правото - 2
група (online - Ms. Teams) р Т.
група(online - Ms. Teams)
Каракамишева)
(писмено полагање
во живо)

Политички систем НС - Основни
правни студии - 2
институти на јавно
група (online - Ms.
и приватно право
Teams)

Политички систем правни студии - 1
група(проф. М.
Историја на правото - 1
Историја на правото - 3
Ристовска , проф. дгрупа (online - Ms.
група (online - Ms. Teams) р Т.
Teams)
Каракамишева)
(писмено полагање
во живо)

Политички систем правни студии - 2
група (online - Ms.
Teams)

Проф. д-р Дескоска
- Изборни, опциони
и предмети на
мастер студии
(Начин на
полагање: Во
договор со
професор)

12.00 - 14.00

15.00 - 17.00

петок

09.00 -11.00

10-Sep

12.00 - 14.00

Н С

15.00 - 17.00

КПП - проф.
Калајџиев - во
живо, усмено.
проф. Мисоски електронски,
усмено, MS Teams.
проф. - Илиќ
Димоски
електронски,
Трудово право - проф.д-р
усмено, ZOOM.
Тодор Каламатиев,
Испитите од
проф.д-р Александар
Мастер студиите
Ристовски - во живо, усно
по казнено право
кај професорите
Калајџиев,
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се
полагаат во истите
термини и на
истиот начин како и
КПП.
КПП - проф.
Калајџиев - во
живо, усмено.
проф. Мисоски електронски,
усмено, MS Teams.
проф. - Илиќ
Димоски
Трудово право - проф.д-р електронски,
Тодор Каламатиев,
усмено, ZOOM.
проф.д-р Александар
Испитите од
Ристовски - во живо,
Мастер студиите
писмено
по казнено право
кај професорите
Калајџиев,
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се
полагаат во истите
термини и на
истиот начин како и
КПП.
КПП - проф.
Калајџиев - во
живо, усмено.
проф. Мисоски електронски,
усмено, MS Teams.
проф. - Илиќ
Димоски
Трудово право - проф.д-р електронски,
Тодор Каламатиев,
усмено, ZOOM.
проф.д-р Александар
Испитите од
Ристовски - во живо,
Мастер студиите
писмено
по казнено право
кај професорите
Калајџиев,
Мисоски и Илиќ
Димоски ќе се
полагаат во истите
термини и на
истиот начин како и
КПП.

Облигационо право
(Ј.Дабовиќ, Н.
Гавриловиќ, Н.
Здравева) - усно или
писмено (Microsoft
Teams)

Облигационо право
(Ј.Дабовиќ, Н.
Гавриловиќ, Н.
Здравева) - усно или
писмено (Microsoft
Teams)

Облигационо право
(Ј.Дабовиќ, Н.
Гавриловиќ, Н.
Здравева) - усно или
писмено (Microsoft
Teams)

НС - Европски
интеграции

Договорно право,
Право на
интелектуална
сопственост,
Отштетно право,
Потрошувачко
право,
Конкурентско
право (Ј.Дабовиќ,
Н. Гавриловиќ, Н.
Здравева) - усно
или писмено
(Microsoft Teams)

11-Sep
12-Sep

Семејно и наследно
Семејно и наследно
ПоС - Политички
Трговско право (Писмено, право (усно,
право (усно електронски систем - Писмено
во амфитеатар)
електронски на
на Microsoft Teams).
полагање во живо
Microsoft Teams).

Казнено право,
МАСТЕР, за
предмети кај проф.
Тупанчески и проф.
Деаноска (втора
декада), online на
MS Teams.

ОЈ - Јавно Мислење

Римско право - 1
група - Проф. д-р
Владо Бучковски,
Доц. д-р Тимчо
Муцунски(online Ms. Teams)

понеделник

09.00 -11.00

13-Sep

Семејно и наследно
Семејно и наследно
право (усно,
ПоС - Современи
право (усно електронски
електронски на
политички теории
на Microsoft Teams).
Microsoft Teams).

НС - Современа
историја

Стварно право
(проф. д-р Родна
Живковска, усно
полгање)

Мастер студии
испити кај проф. д-р
Р. Живковска onine
MS. Teams

Вовед во правото СИТЕ студии, Вовед
во наука за
политика, проф. др Каролина Ристова
-Астеруд (во живо,
писмено)

Семејно и наследно
право (усно,
Семејно и наследно
ПоС - Јавна
електронски на
право (усно електронски администрација
Microsoft Teams).
на Microsoft Teams).
(Микрософт тимс)
координаторките
на групите.

НС - Човекови
права во РМ
(електронски)

Стварно право
(проф. д-р Родна
Живковска, усно
полгање)

НС - Јавно мислење

Филозофија на
правото,
изборни/опциони
предмети, проф. др Каролина Ристова
-Астеруд (во живо,
писмено)

ОЈ - Политички
систем
проф. д-р Тања
Каракамишева
Јовановска
(Електронско
полагање преку
Microsoft Teams) Проф. д-р Марика
Ристовска (Полагање
во живо)

Казнено право,
МАСТЕР, за
предмети кај проф.
Тупанчески и проф.
Деаноска (втора
декада), online на
MS Teams.

Казнено право,
МАСТЕР, за
предмети кај проф.
НС Тупанчески и проф.
Комуникологија
Деаноска (втора
декада), online на
MS Teams.

Римско право - 1
група - Проф. д-р
Владо Бучковски,
Доц. д-р Тимчо
Муцунски(online Ms. Teams)

12.00 - 14.00

15.00 - 17.00

Римско право - 1
група - Проф. д-р
Владо Бучковски,
Доц. д-р Тимчо
Муцунски(online Ms. Teams)

вторник

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

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

Економика (правни
студии, новинарство,
односи со јавност),
Политичка економија,
Современи економски
теории, Деловни
финансии и останати
предмети кај проф.
Стојков, проф. Шапкова
Коцевска (ПИСМЕН
ПИТ(1 и 3 група)
ИСПИТ) НАПОМЕНА:
Испитите кај проф.
Кандикјан ќе се
спроведат усмено, со
физичко присуство или
онлајн преку Вибер. За
таа цел студентите да
пратат број од мобил.
тел. на неговата
службена имеил адреса

НС - Медиумите и
глобализацијата

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

Економика (правни
студии, новинарство,
односи со јавност),
Политичка економија,
Современи економски
теории, Деловни
ПИТ(1 и 3 група)
финансии и останати
предмети кај проф.
Кандикјан, проф.
Стојков, проф. Шапкова
Коцевска (ПИСМЕН
ИСПИТ)

ОЈ Социопсихолошки
ПИТ(1 и 3 група)
аспекти на
односите со јавност

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

Економика (правни
студии, новинарство,
односи со јавност),
Политичка економија,
Современи економски
теории, Деловни
ПИТ(1 и 3 група)
финансии и останати
предмети кај проф.
Кандикјан, проф.
Стојков, проф. Шапкова
Коцевска (ПИСМЕН
ИСПИТ)

ПИТ(1 и 3 група)

Финансово право проф.Пендовска,
ПоС - Применета
проф.Максимовска
Стојкова,
политика (online проф.Зафироски,
Ms. Teams)
доц.Нешовска Ќосева online - Microsoft Teams

ПоС - Политички
теории (писмено
полагање во живо),
Политики на
проширување на
ЕУ на мастер на
политички студии
(К.Ристова Астеруд , И.
Дамјановски)

Финансово право проф.Пендовска,
проф.Максимовска
Стојкова,
проф.Зафироски,
доц.Нешовска
Ќосева - online
Microsoft Teams

09.00 -11.00
14-Sep

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

НС - Современа
европска и
македоснска
историја (online Ms. Teams)

Вовед во право на
ЕУ
(проф. д-р Илина
Ценевска, online,
Teams), од 12 часот

12.00 - 14.00

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

15.00 - 17.00

ОЈ - Информатичкокомуникациска
технологија и
ПИТ(1 и 3 група)
односите со
јавноста

Социологија на правото

ПоС Економски систем и
економска политика
(политички студии на
македонски и на
англиски јазик), ОЈМаркетинг - односи со
јавност, Применета
економика - студии по
новинарство и сите
испити на мастер
студии: Основи на
маркетинг, Деловно
окружување на РМ и
Брендирање и
рекламирање -проф.д-р
В.Узунов и проф.д-р
Б.Петревска, ONLINE
усмен испит на Microsoft
Teams

Социологија на правото

ПоС - Современи
политички системи(
Електронско
полагање преку
Применета економика Microsoft Teams)
правни студии0 проф.дОЈ - Современи
- ПоС - Современи
р В.Узунов и проф.д-р
политички системи
политички системи Б.Петревска, ONLINE
(писмено полагање
група на анаглиски
усмен испит на Microsoft
во живо)
јазик - проф. д-р
Teams
Александар
Спасеновски (во
живо усно
полагање)

Казнено право
(ONLINE, усно на
MS Teams, преку
Team KAZNENO
PRAVO)

Социологија на правото

Применета економика правни студии-проф.д-р
В.Узунов и проф.д-р
Б.Петревска, ONLINE
усмен испит на Microsoft
Teams

Казнено право
(ONLINE, усно на
MS Teams, преку
Team KAZNENO
PRAVO)

Казнено право
Локална
(ONLINE, усно на
самоуправа
MS Teams, преку
(Писмено полагање
Team KAZNENO
во живо)
PRAVO)

НС - Реторика

Меѓународно трговско
право и Трговско право
применета програма
(писмено во
амфитеатар)

Казнено право
ОЈ - Говорништво и (ONLINE, усно на
невербална
MS Teams, преку
комуникација
Team KAZNENO
PRAVO)

среда

09.00 -11.00
15-Sep

Право на внатрешен
пазар на ЕУ,
Меѓународно
договорно право кај
проф. д-р Сашо
Георгиевски

Методологија на
политички науки и
ОЈ - Говорништво и
сите предемти на
невербална
мастер кај проф. дкомуникација
р Владимир
Божиновски

Казнено право
(ONLINE, усно на
MS Teams, преку
Team KAZNENO
PRAVO)

12.00 - 14.00

15.00 - 17.00

Казнено право
(ONLINE, усно на
MS Teams, преку
Team KAZNENO
PRAVO)

Вовед во наука за
политика (на
македонски и
англиски јазик) и
сите изборни и
опциони предмети
кај проф. д-р Ирена
Рајчиновска
Пандева / online
преку Teams

