УПАТСТВО
за полагање на писмен испит по Административно право во втора декада, јунска
сесија (2020)
Почитувани студенти,
Испитот по Административно право во втората декада во јунската сесија,
односно на датумот 23 јуни 2020, ќе се спроведе преку платформата Microsoft Teams.
Испитот ќе се одржи од 09:00 до 09:30 часот. Студентите треба да бидат
уклучени (online) во 08:30, како што е објаснето подолу.
Прочитајте повеќе во продолжение.
1. Активирање на корисничка сметка
За да го полагате испитот треба да ја имате активирано Вашата корисничка
сметка на домен @students.pf.ukim.edu.mk, ако до сега не сте го сториле тоа.
Корисничката сметка изгледа вака: ime.prezime@students.pf.ukim.edu.mk. За да ја
активирате
сметката
погледнете
го
упатството
на
овој
линк:
https://www.youtube.com/watch?v=AAL23pVUiT4&feature=youtu.be.
Откако ќе ја активирате Вашата корисничка сметка можете да се логирате преку
https://portal.office.com.
Доколку имате проблем со активирањето на Вашата корисничка сметка
контактирајте го Стефан Крстановски на ikt@pf.ukim.edu.mk или на 070365518.
2. Пристапување до испитот
2.1. Членови во Microsoft Teams група
Секој од Вас ќе биде преку својата корисничка сметка на @students.pf.ukim.edu.mk
додаден како член на Microsoft Teams групата насловена „Писмен испит по
Административно право (23.06.2020)“. За фактот дека сте додадени како членови на
групата ќе добиете и известување на email адресата на @students.pf.ukim.edu.mk, а тоа
ќе можете и да го видите кога ќе се уклучите на teams.microsoft.com. Доколку од некоја
причина не сте додадени во соодветната група, веднаш контактирајте го м-р Константин
Битраков (k.bitrakov@pf.ukim.edu.mk) за да Ве додаде.

Кога ќе се уклучите на teams.microsoft.com ќе можете да видите дека сте член на
соодветната Microsoft Teams група со кликање на копчето Teams.

2.2. Полагање на самиот испит
ЧЕКОР 1:
На денот на испитот, во 08:30 наутро ќе бидете приклучени на соодветната
Microsoft Teams група. Пред Вас ќе биде отворен ваков прозорец (треба горе да е
кликнато Posts):

ЧЕКОР 2:
Во 08:35 минути м-р Константин Битраков ќе започне повик, на кој Вие ќе се
уклучите. Вашите камера и микрофон ќе бидат подесени на mute. За да се приклучите
на повикот ќе кликнете Join како на фотографијата подолу:

Кога ќе се приклучите на повикот Вашиот екран ќе изгледа вака:

Потоа ќе кликнете на икончето лево на екранот, насловено Teams (види
заокружено на сликата погоре) и повторно ќе го ја селектирате соодветната Microsoft
Teams група насловена „Писмен испит по Административно право (23.06.2020)“.
Повикот ќе се минимизира во горниот лев агол, а Вие повторно ќе го гледате четот.
Вашиот екран ќе изгледа вака:

М-р Константин Битраков уште еднаш ќе Ви објасни, усно преку микрофонот
како ќе се спроведе испитот.
Вие нема да се исклучите од повикот во текот на испитот, ниту пак ќе го гасите
звучникот. Повикот ќе остане активен додека трае испитот, за да бидете предупредувани
за времето кое Ви е останато.
ЧЕКОР 3:
Во точно 09:00 часот, под Posts ќе се појави Assingment како на оваа
фотографија (под повикот обоен со сино):

Ќе кликнете на View Assignment и ќе го добиете следното:

Ќе кликнете на самиот Assignment под зборовите Student work (види ја сликата
погоре) и пред Вас ќе се отвори тест кој ќе изгледа вака:

Почнувате веднаш да го одговарате тестот.
Тестот има вкупно 50 прашања. Секое прашање има по четири понудени
одговори од кои Вие бирате еден за кој сметате дека е точен и го селектирате. За да го
решите тестот имате 30 минути. За Вашиот одговор да биде регистриран морате да
кликнете SUBMIT најдоцна до 09:29 минути. Копчето SUBMIT се наоѓа најдолу на
тестот, под последното прашање.

Доколку не кликнете SUBMIT на тестот Вашите одговори нема да се
регистрираат, односно тестот автоматски ќе биде паднат.
Предлагаме додека го решавате тестот на Вашиот уред да немате уклучено други
апликации, ниту пак на Вашиот web browser да има youtube, други веб-страници и
слично (поради ризик од кочење).
Доколку имате било каков проблем и не можете да го отворите тестот, се
обраќате во приватна порака на Chat на м-р Константин Битраков со порака
„Имам технички проблем да пристапам кон тестот“.
Како што погоре беше објаснето, повикот останува во тек на целиот испит и
Вашите звучници / слушалки се уклучени за да го слушнете м-р Константин Битраков
кога ќе Ви најавува дека имате уште 10, па уште 5 минути до крајот на тестот.
Откако ќе кликнете SUBMIT самиот систем го генерира Вашиот резултат и ја
добивате Вашата оценка.
3. Опционо: Снимање на екран
На сите студенти кои планираат да полагаат на наведениот начин им сугерираме
пред почетокот на тестот да почнат да го снимаат својот екран, сѐ до крајот на самото
полагање. На тој начин можете, доколку наидете на некој проблем, да го пратите видеото
од Вашето полагање на Катедрата по административно право и јавна администрација
како доказ.
Снимањето на екранот на Windows 10 се подесува преку Microsoft Power Point
(која програма ја има на секој Windows 10 оперативен систем).
Ја отворате програмата и кликате Insert. Најдесно ја гледате опцијата Screen
Recording.

Кликате на Screen Recording и пред Вас се отвора вакво прозорче:

Кликате Select Area, го бирате целиот екран и кликате Record. Потоа
продолжувате да работите во Microsoft Teams, без да го затворите ова прозорче и
Microsoft Power Point апликацијата. Кога ќе завршите со снимањето кликате Stop и
видеото автоматски ќе се префрли во Вашата Power Point презентација.

Доколку на Microsoft Teams пристапувате преку Вашите паметни телефони, исто
така препорачуваме да го снимате екранот додека го решавате тестот.

