ПРИЕМНО ВРЕМЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА СО COVID-19 ИНФЕКЦИЈАТА
Согласно состојба со вирусот COVID-19 и во насока на целосно почитување на препораките од Министерството за здравство и заклучоците на Владата на
Рeпублика Северна Македонија, а со цел заштита на Вашето здравје, здравјето на вработените на факултетот и јавното здравје во целост, се препорачува
на студентите и странките да не доаѓаат во просториите на Деканот на Стоматолошкиот факултет - Скопје доколку имаат можност своите барања да ги
остварат преку електронски пат.
Секој студент од прв, втор и трет циклус студии на факултетот доколку има потреба од соодветна услуга, може да испрати барање по електронски пат на
следните електронски адреси: kis@stomfak.ukim.edu.mk и/или suze@stomfak.ukim.edu.mk
Доколку за остварување на соодветната услуга е неопходно физичко присуство во просториите на Деканатот, студентот може да се обрати секој работен
ден во период од 11 до 13 часот при што задолжително треба да ги почитува мерките за спречување на ширењето на COVID-19 инфекцијата.
Дипломираните студенти за подигање на уверение можат да се обратат во службата за студентски прашања секој работен ден во период од 8 до 11 часот
при што задолжително треба да ги почитуваат мерките за спречување на ширењето на COVID-19 инфекцијата.
Специјализантите, за потреба од административна услуга од страна на стручната и административната служба, можат да испратат барање по електронски
пат на следните електронски адреси: beti@stomfak.ukim.edu.mk и/или vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk
Лицата вработени во стручната и административната служба може да ги контактирате на следните електронски адреси:
Работно место
Име и презиме
Електронска адреса
Секретар
Драгица Митревска Исаиловска
disailovska@stomfak.ukim.edu.mk
Раководител на Одделение за правни и општи работи
Елизабета Алексовска
beti@stomfak.ukim.edu.mk
Соработник за човечки ресурси
м-р спец. Влатко Коколански
vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk
Советник за студентски прашања
Антоанета Киш
kis@stomfak.ukim.edu.mk
Самостоен референт администратор – студентски прашања Сузана Василевска
suze@stomfak.ukim.edu.mk
Самостоен референт – архивар
Петранка Георгиевска
petranka@stomfak.ukim.edu.mk
Раководител на Одделение за финансиско,
м-р Александар Митревски
amitrevski@stomfak.ukim.edu.mk
сметководствено и материјално работење
Самостоен референт – благајник
Иван Талески
ivan@stomfak.ukim.edu.mk
Помлад соработник за ИКТ
Зоран Дериволски
zderivolski@stomfak.ukim.edu.mk
Состаноците на вработените во стручната и административната служба со физичко присуство се ограничени и истите можат да се одржат само по
претходен договор остварен по електронски пат.

