ИНТЕРНО УПАТСТВО
за начинпт и ппстапката вп
напредуваоетп на студентпт и
пплагаое на предметните
прпграми на Универзитет ,,Св.
Кирил и Метпдиј’’ Скппје –
Стпматплпшки факултет
Скппје

Скопје, март 2019

Врз основа на член 120, став 4 од Законот за високото образование (Службен весник на Република
Македонија бр. 82/2018) и 34 од Правилник за условите, критериумите, правилата и постапката за
запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии
(постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник
бр. 417/2019), Деканатската управа на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје Стоматолошки
факултет – Скопје по предлог на Наставниот одбор, на 11-та редовна седница одржана на 6.3.2019
година го усвои следното
ИНТЕРНО УПАТСТВО
за начинот и постапката во напредувањето на студентот и полагање на предметните
програми на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Скопје – Стоматолошки факултет Скопје
Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) овозможува студирање според европскиот систем на
трансфер на кредити (ECTS – European Credit Transfer System) кој обезбедува: мобилност на студентите
меѓу студиските програми во рамките на Факултетот и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
како и мобилност на национално и меѓународно ниво, преку квантитативно мерење и изразување на
оптовареноста на студентите во текот на студирањето. ЕКТС исто така овозможува и непречено
напредување на студентите во текот на студирањето, во зависност од постигнатите резултати и
барањата утврдени со студиските програми. Со тоа се овозможува мобилност на студентите во рамките
на програмите Erasmus+.
Преку доделување нумерички вредности на секој предмет, ЕКТС - кредитите го претставуваат
обемот на работа што студентот мора да го реализира за да го положи испитот. Вредноста на ЕКТС кредитот е утврдена согласно квотата на која студентот и припаѓа при запишувањето на Факултетот.
1. Заверка / упис на семестар
При запишување на прв (зимски) и втор (летен) семестар, студентите слободно избираат од
задолжителните и изборните предмети, кои се предвидени за овие семестри.
При запишувањето на идните семестри (трет, четврти, итн...), студентот најпрвo ги запишува
неположените задолжителни и изборни предмети од претходната учебна година (посебно во зимскиот
или летниот семестар), а потоа ги запишува задолжителните и изборните предмети од тековниот
семестар. Студент кој заклучно со есенскиот испитен рок не положил предмет од
зимскиот семестар, односно заклучно со зимскиот испитен рок не положил предмет од
летниот семестар, должен е повторно да го запише предметот во соодветниот семестар.
При запишување на предметите во зимскиот или летниот семестар, студентот може
да ги запише само оние предмети за кои ги исполнил предусловите наведени во
студиската програма. За да еден предмет биде условувачки за запишување на друг
предмет, на студентот треба да му биде овозможено условувачкиот предмет да го полага
во три испитни рока. Доколку во студиската програма тоа не е овозможено, на судентот
му се дозволува запишување на другиот предметот со забелешка дека неможе да го полага
другиот предмет, пред да го положи условувачкиот предмет.
Студентот заверува семестар со потписи од предметните професори, со што се потврдува
неговото исполнување на предвидените обврски по предметната програма (редовно посетување на
наставата и вежбите или друг облик и форма на настава).
Заверката на тековниот и запишувањето нов семестар се врши на почетокот на зимскиот и на
летниот семестар, во роковите утврдени со календарот на активностите на Факултетот, во Службата за
студентски прашања.
2. Испити / континуирано оценување
Проверката на стекнатото знаење на студентот по предметните програми се врши континуирано
во текот на наставнообразовниот процес како во зимскиот, така и во летниот семестар.
Под континуираното оценување се подразбира: полагање на колоквиум/и (писмено или
компјутерски), редовност и активност на предавања, семинари и вежби и/или друга активност

предвидена во студиската програма. Студентот на тој начин освојува бодови, кои се собираат со
освоените бодови од завршен испит, и според тоа се формира крајната оценка.
Со студиската програма е предвидено колку бодови треба да освои студентот со континуирано
оценување, за да може да го полага завршниот испит. Независно од бројот на освоени бодови со
континуираното оценување, доколку студентот не покаже задоволително знаење на завршниот испит,
истиот се смета за неположен.
За предмети кои во текот на еден семестар имаат 15 часа теоретска настава, во рамките на
континуираното оценување се полага еден колоквиум, додека пак за предметите кои имаат 30 или
повеќе теоретски часа во семестарот, се полагаат 2 колоквиуми.
За предметите за кои во студиските програми не е предвидено студентот да освои максимум 100
поени, разликата се вкалкулира во писмениот дел од испитот.
Колоквиумските недели во кои се спроведува континуирана проверка на знаењата по пат на
компјутерски тестови се утврдени со календарот на активностите.
Кај предметите каде се спроведува настава во повеќе семестри и каде наставата ја реализираат
различни наставници, студентите ќе полагаат завршен усмен испит, по успешно спроведен
компјутерски тест / писмен испит кај наставник кој ќе биде определен кај раководителот на катедрата
од страна на студентот со метод на случаен избор (со извлекување на ливче).
Во продолжение се насоките за предметите за кои наставата се изведува еден семестар и се
полага завршен испит, предмети за кои наставата се изведува два семестри и се полага завршен испит,
предмети за кои наставата се изведува три семестри и се полага завршен испит и предмети за кои
наставата се изведува четири семестри и се полага завршен испит.
2.1. Предмети за кои е предвиден еден колоквиум
За овие предмети може да се организира блок теоретска/практична настава. При тоа во
распоредот за настава се предвидува дали таа се изведува до или по првата колоквиумска недела.
Доколку за предметот се организира блок настава и таа завршува до 1-та колоквиумска недела,
колоквиумот се полага во текот на првата колоквиумска недела.
Доколку пак, наставата се изведува во текот на целиот семестар или како блок настава по првата
колоквиумска недела, колоквиумот се полага во 2-ра колоквиумска недела.
Во првиот испитен рок, по завршување на семестарот, се предвидува и термин за полагање на
компјутерски/писмен тест за предметот, за кој се организирала блок настава до 1-та колоквиумска
недела или по 1-та колоквиумска недела, односно се спроведувала во текот на целиот семестар за
студенти кои не го положиле колоквиумот или не се јавиле да полагаат колоквиум.
Студентите кои и во тој случај не го положиле испитот, ќе полагаат компјутерски / писмен тест
во следниот испитен рок и завршен усмен испит. При тоа, во формирањето на оценката не се
засметуваат бодовите од останатите активности кои студентот ги освоил во текот на континуираното
оценување односно компјутерскиот писмен тест ќе носи број на бодови кој е еднаков на бодовите на
сите активности и колоквиуми кои се превидени со континуираното оценување.
2.2. Предмети за кои се предвидени два колоквиуми
За овие предмети не може да се организира блок настава. Се полагаат два колоквиуми во
предвидените термини во двете колоквиумски недели.
Доколку студентот го падне првиот колоквиум или пак, не се јави да го полага, нема право да го
полага вториот колоквиум. Во овие случаи како и во случај да го падне вториот колоквиум, студентот ја
полага предвидената материја за двата колоквиума, преку компјутерски / писмен тест, во првиот
испитен рок по завршување на семестарот.
Студентите кои не ги положиле колоквиумите на предвидените начини, ќе полагаат
компјутерски / писмен тест во следниот испитен рок и завршен усмен испит. При тоа, во формирањето
на оценката не се засметуваат бодовите од останатите активности кои студентот ги освоил во текот на
континуираното оценување. Вкупниот бој на бодови за компјутерски / писмен тест кај ваквите случаи, е
еднаков на вкупниот број на бодови кои се освојуваат со континуираното оценување.
На студентите кои ги исполниле сите обврски од континуираното оценување (го/ги положиле
колоквиумот/колоквиумите, биле редовни и активни на предавања, семинари и вежби и/или друга
активност предвидена во студиската програма), но не се пријавиле да го полагаат завршниот усмен
испит во првиот испитен рок по завршување на семестарот, освоените бодови од континуираното

оценување им се важат уште само наредниот испитен рок. Доколку студентот се јави на завршен испит и
не го положи предметот, во следната сесија не му важат освоените поени од континуираното оценување.
2.3. Предмети за кои наставата се изведува два семестри и се полага завршен испит
Начинот на континуирано оценување се однесува и за овие предмети со одредени специфики за
ваков тип на предмети.
Доколку студентот не го/ги положи колквиумот/те предвиден/ни за првиот семестар од
слушањето на предметот има право да го слуша предметот и во вториот семестар, со тоа што нема право
да го/ги полага колоквиумот/те од тој семестар, туку целата наставна материја ќе ја полага на
компјутерски / писмен тест во првиот испитен рок по завршување на семестарот.
Доколку студентот не го/ги положи колоквиумот/те предвиден/ни за вториот семестар од
слушањето на предметот а претходно го/ги положил колоквиумите од предходниот семестар, целата
наставна материја по предметот ќе ја полага на компјутерски / писмен тест во првиот испитен рок по
завршување на семестарот.
Ако студентот го/ги положил колоквиумот/те во првиот семестар, продолжува со слушање и
полагање на колоквиумот/те во вториот семестар. Ако во вториот семестар е предвиден еден колоквиум
и наставата се изведува во текот на целиот семестар или како блок настава пред или по првата
колоквиумска недела, колоквиумот се полага во втората колоквиумска недела, бидејќи во првиот
испитен рок по завршување на семестарот, ќе се полага компјутерски / писмен тест за целата наставна
програма од двата семестри и завршен испит.
Во студиската програма има двосеместрални предмети кои започнуваат да се слушаат во
зимскиот семестар и предмети кои започнуваат да се слушаат во летниот семестар.
За двосеместрални предмети кои започнуваат да се слушаат во зимскиот семестар, студентите ќе
имаат можност три пати да го полагаат предметот, пред да го презапишат доколку и по трет пат не го
положат. Прв пат предметот ќе можат да го полагаат во летниот испитен рок (јуни), втор пат на
почетокот на есенскиот испитен рок (крај на август) и трет пат во есенскиот испитен рок, во продолжена
испитна сесија (крај на септември). Во случај да и по трет пат не го положат предметот, студентите го
презапишуваат двосеместралниот предмет во првиот нареден зимски семестар.
За двосеместрални предмети кои започнуваат да се слушаат во летниот семестар, студентите
имаат на располагање четири испитни рока пред да го презапишат предметот, ако и по четврти пат
полагање не го положи предметот.
За ваков тип на предмет, само по барање на студентот, може да му се дозволи презапишување на
предметот и во случај кога предметот го полагал само во првиот испитен рок (зимскиот) по завршување
на наставата и при тоа не го положил испитот.
2.4. Предмети за кои наставата се изведува три семестри и се полага завршен испит
Начинот на континуирано оценување се однесува и за овие предмети со одредени специфики за
ваков тип на предмети.
Доколку студентот не го/ги положи колквиумот/те предвиден/ни за првиот семестар од
слушањето на предметот има право да го слуша предметот и во вториот семестар, со тоа што нема право
да го/ги полага колоквиумот/те од тој семестар. Во овој случај и во случај да студентот не го/ги положи
колквиумот/те предвиден/ни за вториот семестар од слушањето на предметот а претходно го/ги
положил колоквиумите од предходниот семестар, за трисеместралните предмети му се дозволува на
студентот целата наставна материја од двата семестри да ја полага како компјутерски / писмен тест, во
првиот испитен рок по завршување на двата семестри.
Ако при тоа, го положи компјутерскиот/писмен тест, продолжува да ја слуша наставната
материја во третиот семестар. Доколку го положи колоквиумот предвиден во тој семестар (во втората
колоквиумска недела) и ги исполнил останатите обврски од континуираното оценување, во првиот
нареден испитен рок го полага завршниот испит. Доколку не го положи колоквиумот предвиден во тој
(третиот) семестар, целата наставна материја, за трите семестри ја полага како компјутерски/писмен
тест, во првиот испитен рок по завршување на трите семестри. Доколку го положи тестот и ги оствари
останатите компоненти од континуираното оценување, може да го полага завршниот испит.
Ако при тоа, не го положи компјутерскиот/писмен тест по два семестри на слушање на
предметот, продолжува да ја слуша наставната материја во третиот семестар, но нема право да го полага
колоквиумот предвиден во тој (третиот) семестар. Во тој случај целата наставна материја, за трите
семестри ја полага како компјутерски/писмен тест, во првиот испитен рок по завршување на трите

семестри. Доколку го положи тестот и ги оствари останатите компоненти од континуираното
оценување, може да го полага завршниот испит.
Кога за трисеместралните предмети му се дозволува на студентот целата наставна материја од
првите два семестри да ја полага како компјутерски / писмен тест, во првиот испитен рок по
завршување на двата семестри, а при тоа не го положи тестот, само по барање на студентот, за ваков тип
на предмет, може да му се дозволи презапишување на предметот, без да продолжи да го слуша третиот
семестар од предметот.
2.5.

Предмети за кои наставата се изведува четири семестри и се полага завршен
испит

Начинот на континуирано оценување се однесува и за овие предмети со одредени специфики за
ваков тип на предмети.
Кај предметите кои се слушаат четири семестри во студиската програма се предвидени 2
колоквиуми. Првиот колоквиум се полага по завршување на наставата од првите два семестри, во
првиот испитен рок. Доколку не го положи колоквиумот во првиот испитен рок, студентот има право да
го полага првиот колоквиум и во следниот испитен рок.
Ако при тоа го положи колквиумот, продолжува да ја следи наставата во преостанатите два
семестри. Вториот колоквиум студентот го полага по завршување на четвртиот семестар од слушање на
предметот, во втората колоквиумска недела. Ако при тоа го положи и претходно ги исполнил
останатите компоненти од континуираното оценување, може да полага завршен испит. Доколку не го
положи вториот колоквиум, тогаш целата наставна материја ја полага преку компјутерски/писмен тест,
во првиот испитен рок и завршен испит.
Студент кој не го положил првиот колоквиум, продолжува да ја следи наставата во
преостанатите два семестри, но нема право да го полага вториот колоквиум. Во тој случај целата
наставна материја ја полага преку компјутерски/писмен тест, во првиот испитен рок и завршен испит.
Кога за четирисеместралните предмети студентот не го положи првиот колоквиум во два
испитни рока, само по барање на студентот, за ваков тип на предмет, може да му се дозволи
презапишување на предметот, без да продолжи да го слуша третиот и четвртиот семестар од предметот.
3. Пријавување на испити
За да студентот се јави на испит, задолжително мора да го има пријавено електорнски. Доколку
студентот не го положи компјутерски/писмен тест, во електронската пријава се внесува дека студентот
не го положил испитот односно се внесува оценка 5. Студентот е должен на самиот испит да достави и
пријавен лист во материјална форма.
На полагањето на испити студентите задолжително со себе носат индекс како документ за
идентификација. Завршното оценување задолжително се запишува во индексот и во пријавата.
Положен испит претставува услов да се стекне потребниот број кредити пропишан со предметната
програма.
4. Неможност за избор на предмети со слична содржина
Доколку студентот го избере изборниот предмет Хигиена во 2 семестар од студиската програма
од интегрирани студии од прв и втор циклус на студии (интегрирани студии), нема право да го избере
предметот Здравствена екологија во 3 семестар бидејќи двата предмети се содржински еднакви.

ДЕКАН
Проф. д-р Ќиро Ивановски

ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ Е ПРЕДВИДЕН ЕДЕН КОЛОКВИУМ
Време во кое се
спроведува
наставата*

Време на спроведување на
колоквиум кај
kонтунуирано оценување

Прв испитен рок/ Завршен усмен испит кај
контунуирано оценување
(за студенти кои положиле колоквиум)***
Прв испитен рок/ Завршен испит писмен тест и усмен
испит (за студенти кои не положиле или не полагале
колоквиум)

Блок настава до 1-ва
колоквиумска недела

Во тек на 1-ва
колоквиумска недела**

Блок настава по 1-ва
колоквиумска недела
или настава во текот
на цел семестар

Во тек на 2-ра
колоквиумска недела**

Завршен усмен испит
Доколку студентот не покаже доволно знаењена
завршниот испит без разлика на бројот на освоени
бодови во текот на контунуираното оценување
испитот се смета за неположен

Завршен испит
(без контунуирано
оценување за студенти
кои не положиле
колоквиум)***

Следен испитен рок
Компјутерски/писмен
тест и завршен усмен
испит

Студентите кои не положиле или не полагале
колоквиум полагаат компјутерски/писмен тест во прв
испитен рок кој соодветствува по содржина со
колоквиумот
*Доколку наставата се организира како блок настава во распоредот за настава се предвидува дали блок наставата се изведува до или по
првата колоквиумска недела
** Студентот, најмалку 7 дена пред полагање на колоквиумот задолжително да се јави кај одговорниот наставник да пријави дали ќе
присуствува на полагањето
*** За терминот за полагање на завршниот усмен испит, студентот, се договара со предметниот наставник

ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ДВА КОЛОКВИУМИ
Време на спроведување на
колоквиуми Контунуирано оценување
Време во кое се
спроведува
наставата*

Прв
колоквиум**

Настава во
текот на
семестар/ри

Втор колоквиум
(за студенти кои
го положиле
првиот
колоквиум)**
Во тек на 1-ва Во тек на 2-ра
колоквиумска колоквиумска
недела**
недела**

Компјутерски
писмен тест за двата
колоквиуми континуирано
оценување
(за студенти кои не
полагале или не ги
положиле
колоквиумиот/ите
прв пат)
Прв испитен рок по
завршување на
семестарот
Се полага
материјата од двата
колоквиуми

Завршен испит кај
контунуирано оценување
(за студенти кои ги положиле
колоквиумите или
комјутерскиот писмен тест)***

Завршен испит
(без контунуирано
оценување за студенти кои
не положиле
колоквиуми)***

Завршен усмен испит

Следен испитен рок

Доколку студентот не покаже
доволно знаење на завршниот
испит без разлика на бројот на
освоени бодови во текот на
контунуираното оценување
испитот се смета за неположен
Студенти кои ги положиле
колоквиумите, а не пријавиле
испит во прв испитен рок по
завршување на семестарот
Бодовите од континуираното
оценување им важат само уште
наредниот испитен рок

Компјутерски тест
(писмен) и завршен усмен
испит

* Наставата не може да биде организирана како блок настава
** Студентот, најмалку 7 дена пред полагање на колоквиумот задолжително да се јави кај одговорниот наставник да пријави дали ќе
присуствува на полагањето
*** За терминот за полагање на завршниот усмен испит, студентот, се договара со предметниот наставник

ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ Е ПРЕДВИДЕНА НАСТАВА ВО 2 СЕМЕСТРИ
Време на спроведување на колоквиуми Контунуирано оценување

Прв семестар

Втор семестар

Колкоквиум/
и во прв
семестар**

Колоквиум/и во втор
семестар (за студенти кои
го/ги положиле во првиот
семестар).
Студенти кои не положиле
колоквиум/и во првиот
семестар можат да ја следат
наставата во вториот
семестар, но немаат право да
полагаат колоквиум/и од
вториот семестар.**

Компјутерски писмен
тест за колоквиумите од
двата семестри континуирано
оценување
(за студенти кои не
полагале или не ги
положиле
колоквиумиот/ите од
двата семестри)
Прв испитен рок по
завршување на
семестарот
Се полага материјата од
сите колоквиуми

Ако во вториот семестар е
предвиден еден колоквиум
и наставата се изведува во
текот на целиот семестар
или како блок настава по
првата колоквиумска
недела, колоквиумот се
полага во втората
колоквиумска недела.

Завршен испит кај контунуирано
оценување
(за студенти кои ги положиле
колоквиумите или комјутерскиот
писмен тест)***

Завршен испит
(без контунуирано
оценување за студенти
кои не положиле
колоквиуми)***

Завршен усмен испит

Следен испитен рок

Доколку студентот не покаже
доволно знаење на завршниот
испит без разлика на бројот на
освоени бодови во текот на
контунуираното оценување
испитот се смета за неположен
Студенти кои ги положиле
колквиумите, а не пријавиле испит
во прв испитен рок по завршување
на семестарот
Бодовите од континуираното
оценување им важат само уште
наредниот испитен рок

Компјутерски тест
(писмен) и завршен
усмен испит

* Наставата може да биде организирана како блок настава
** Студентот, најмалку 7 дена пред полагање на колоквиумот задолжително да се јави кај одговорниот наставник да пријави дали ќе
присуствува на полагањето
*** За терминот за полагање на завршниот усмен испит, студентот, се договара со предметниот наставник

ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ Е ПРЕДВИДЕНА НАСТАВА ВО 3 СЕМЕСТРИ
Време на спроведување на
колоквиуми Контунуирано оценување

Прв
семестар

Колкоквиу
м/и во прв
семестар**

Втор семестар

Колоквиум/и во втор
семестар (за студенти
кои го/ги положиле
во првиот семестар).
Студенти кои не
положиле
колоквиум/и во
првиот семестар
можат да ја следат
наставата во вториот
семестар, но немаат
право да полагаат
колоквиум/и од
вториот семестар.**
Ако во вториот
семестар е предвиден
еден колоквиум и
наставата се изведува
во текот на целиот
семестар или како
блок настава по
првата колоквиумска
недела, колоквиумот
се полага во втората
колоквиумска
недела.

Компјутерски
писмен тест за
колоквиумите од
двата семестри континуирано
оценување
(за студенти кои
не полагале или
не ги положиле
колоквиумиот/ите
од двата семестри)
Прв испитен рок
по завршување на
семестарот
Се полага
материјата од
колоквиумите од
првите два
семестри

Време на
спроведување на
колоквиуми Контунуирано
оценување

Трет семестар

Колоквиум/и во
трет семестар (за
студенти кои го/ги
положиле во
првиот и вториот
семестар или го
положиле
комјутерскиот
писмен тест.
Колоквиумот се
полага во втората
колоквиумска
недела.
Студенти кои не
положиле
колоквиум/и во
првиот и вториот
семестар можат да
ја следат наставата
во третиот
семестар, но немаат
право да полагаат
колоквиум/и од
тертиот семестар.**

Компјутерски писмен
тест за колоквиумите од
трите семестри континуирано
оценување
(за студенти кои не го
положиле
колоквиумиот/ите од
третиот семестар или од
сите претходни
семестри)***
Доколку не го положи
колоквиумот предвиден
во третиот семестар или
колкоквиумите од сите
три семестри, целата
наставна материја, за
трите семестри ја полага
како
компјутерски/писмен
тест, во првиот испитен
рок по завршување на
трите семестри.

Завршен испит кај
контунуирано оценување
(за студенти кои ги положиле
колоквиумите во трите семестри
или вториот комјутерскиот
писмен тест)***

Завршен испит
(без контунуирано
оценување за студенти
кои не положиле
колоквиуми)***

Завршен усмен испит
Доколку студентот не покаже
доволно знаење на завршниот
испит без разлика на бројот на
освоени бодови во текот на
контунуираното оценување
испитот се смета за неположен
Студенти кои ги положиле
колквиумите, а не пријавиле
испит во прв испитен рок по
завршување на семестарот
Бодовите од континуираното
оценување им важат само уште
наредниот испитен рок

Следен испитен рок
Компјутерски тест
(писмен) и завршен
усмен испит

** Студентот, најмалку 7 дена пред полагање на колоквиумот задолжително да се јави кај одговорниот наставник да пријави дали ќе
присуствува на полагањето
*** За терминот за полагање на завршниот усмен испит, студентот, се договара со предметниот наставни

ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ Е ПРЕДВИДЕНА НАСТАВА ВО 4 СЕМЕСТРИ
Време на спроведување на колоквиуми Контунуирано оценување

Прв семестар и
Втор семестар

ПРВ КОЛОКВИУМ Колкоквиум по
завршување на вториот
семестар
Колоквиум се полага по
завршување на наставата
од првите два семестри, во
првиот испитен рок.
Доколку не го положи
колоквиумот во првиот
испитен рок, студентот
продолжува да следи
настава во трет семестар и
има право да го полага
првиот колоквиум и во
следниот испитен рок.**

Трет семестар и
Четврти семестар

ВТОР КОЛОКВИУМ Колоквиум по
завршување на четврти
семестар (за студенти кои
го/ги положиле во првиот
колоквиум.
Колоквиумот се полага во
втората колоквиумска
недела.
Студенти кои не го
положиле првиот
колоквиум можат да ја
следат наставата во трет и
четврти семестар, но
немаат право да полагаат
вториот колоквиум.**

Компјутерски писмен тест за
првиот и вториот колоквиум
- континуирано оценување
(за студенти кои не го
положиле вториот
колоквиум или првиот и
вториот колоквиум)
Доколку студентот не го
положи првиот или вториот
колоквиум, целата наставна
материја, за четирите
семестри ја полага како
компјутерски/писмен тест,
во првиот испитен рок по
завршување на четвртиот
семестар.

Завршен испит кај
контунуирано оценување
(за студенти кои го
положиле првиот и
вториот колоквиум или
комјутерскиот писмен
тест)***
Завршен усмен испит
Доколку студентот не
покаже доволно знаење
на завршниот испит без
разлика на бројот на
освоени бодови во текот
на контунуираното
оценување испитот се
смета за неположен
Студенти кои ги
положиле колквиумите, а
не пријавиле испит во прв
испитен рок по
завршување на семестарот
Бодовите од
континуираното
оценување им важат само
уште наредниот испитен
рок

Завршен испит
(без контунуирано
оценување за
студенти кои не
положиле
колоквиуми)***
Следен испитен
рок
Компјутерски тест
(писмен) и
завршен усмен
испит

** Студентот, најмалку 7 дена пред полагање на колоквиумот задолжително да се јави кај одговорниот наставник да пријави дали ќе
присуствува на полагањето
*** За терминот за полагање на завршниот усмен испит, студентот, се договара со предметниот наставник

