
   

СООПШТЕНИЕ - ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 

 

Почитувани студенти, 

Ве известуваме дека испитите во јунската испитна сесија во учебната 2019/2020 година, ќе започнат да се спроведуваат 

во периодот од 8 јуни 2020 година,  до 17 јули 2020 година. 

Распоредот со испитните термини во редовните испитни сесии е дополнет со уште еден термин во месец јули.  Вашата 

електронска пријава за испитот е важечка за два термини (еден во јуни и еден во јули). Со цел минимизирање на потребата 

за физичко присуство на студентите на Факултетот, дел од испитите чиј број на пријавени кандидати за полагање и самата 

природа на материјата го дозволуваат тоа, ќе се полагаат усно, преку користење на видеоконференциска врска на 

официјаната платформа на ФЗНХ - Microsot Teams for Education.  

Во термините дадени во периодот 8-30 јуни 2020 година, студентите ќе можат да полагаат испит само 

електронски (усмен испит),  согласно Одлуката усвоена на 32 седница на ННС на ФЗНХ (бр.02-192/5 од 29.5.2020 год.). 

Во термините дадени во периодот 1-17 јули 2020 година, студентите ќе можат да изберат и пријават полагање 

на испит електронски (усмен испит), или со физичко присуство во просториите на Факултетот за земјоделски науки 

и храна во Скопје, согласно Одлуката усвоена на 32 седница на ННС на ФЗНХ (бр.02-192/5 од 29.5.2020 год.),а по претходно 

објавен распоред за времето и просторот на одржување на испитот.  

Студентите треба да испратат e-mail информација до наставникот за терминот кога планираат да го полагаат 

предметот. Службените е-mail адреси на сите наставници на Факултетот се објавени на следниот линк: 

http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/soopstenija/e-mail_adresi_fznh_nastaven_kadar_7.pdf 

 Испитната сесија ќе биде спроведена со строго почитување на сите предвидени протоколи и здравствени препораки 

од Министерството за здравство и Министерството за образование и наука. Протоколот за безбедност на студентите и 

вработените во текот на полагањето на испитите и престојот на високообразовните институции е објавен на 

http://www.fznh.ukim.edu.mk/ - ПРОТОКОЛ за утврдување и постапување на јавните и приватните високообразовни 

установи, односно единиците во состав при изведување на испитите. 
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НАПОМЕНА: 

- Официјалниот распоред на испитите во јунската испитна сесија ќе биде објавен на веб страната на Факултетот 

(www.fznh.ukim.edu.mk) пред започнувње на испитната сесија. 

-  Времето на започнување на испитите со физичко присуство и термините за полагање на испитите по електронски пат, 

заедно со линковите за пристап ќе бидат дополнително од страна на наставниците, и објавени на веб-страната на Факултетот.   

-   Сите студенти кои не се регистрирани во I-know системот неопходно е веднаш-во најкраток можен рок да испратат 

известување до Одделението за студентски прашања за проверка и потврда на личните е-mail за електронска комуникација. 

До колку истите се променети, стари и не добивате информации од страна на ФЗНХ, веднаш направете промена и доставете 

ги до Одделението за студентски прашања (vsokolovska@fznh.ukim.edu.mk;  kilioska@fznh.ukim.edu.mk;), следните податоци:  

1. Име Презиме  2. Индекс 3. е-mail адреса 4. Мобилен телефон 

Само на овој начин ќе може да се обезбедат кориснички сметки креирани на домен @students.fznh.ukim.edu.mk за 

регистрација на официјалната платформа на Факултетот со што студеентите ќе имаат можност да полагаат електронски 

(усмен испит) со користење на Microsot Teams for Education. 

- Студентите ќе имаат можност да извршат доставување на пријави (во хартиена форма) за испит на крајот од месец 

јуни, согласно доставен распоред по студиски години од страна на Одделението за студентски прашања, за што ќе 

има дополнително објавено Соопштение во I-know системот и на веб страната на ФЗНХ. 

- Студентите кои веќе имаат доставено пријави за дополнителната мартовска сесија не е потребно да доставуваат 

дополнително пријава за даден предмет, односно истата ќе може да ја искористат само за полагање во јунската сесија 

(пријавата важи за два термини).  

- Електронското пријавување на  испити за редовната јунска сесија е продолжено до 3 јуни 2020 година.  

 

         

               ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА - ФЗНХ 

               Скопје, 29.5.2020 година                                                                       
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