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РАБОТЕН КАЛЕНДАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС 
 

ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2017/18 ГОДИНА 
 
 

Месец Активност 
 

 
октомври 

 
Реализација на Конкурсот за запишување студенти во прва година на втор циклус 
студии во академската 2017/2018 година – краен рок 17.10.2017. 
 
Заверување на летен и запишување на зимски семестар за студентите запишани 
заклучно со академска 2016/2017 (освен студентите кои пријавиле тема за 
магистерска работа) – 16.10 - 27.10.2017.  
 

 
 
ноември - декември 

 
Заеднички прв свечен час за новозапишаните студенти – 30.10.2017  (понеделник). 
 
Реализација на предметни програми (настава) – 31.10 - 29.12.2017. 
Концентрирана или менторска настава (во зависност од бројот на студенти, како и 
од наставникот кој ја организира реализацијата на предметната програма). 
 
Земање потписи во индекс за проследени предметни програми – 25.12 - 29.12.2017. 
 

 
 
јануари 

 
Заверка на зимски семестар (заверка на потписи за остварени обврски и стекнување 
право за пријавување на испити) – 08.01. - 12.01.2018. 
 
Пријавување на испити за зимски испитен рок – 08.01. - 12.01.2018. 
 
Испитна сесија (полагање на испити во зимски испитен рок) – 15.01. - 26.01.2018. 

 
 
февруари 

 
Внесување резултати од зимски испитен рок во - I-Know системот за студентите 
запишани во прва година од академската 2015/16 – 05.02. - 09.02.2018. 
 
Доставување пријави за положени испити од зимски испитен рок за сите студенти 
(во Студентска служба за втор циклус) – 12.02. - 16.02.2018. 
 

 
 
Празнични и неработни денови во зимскиот семестар во академската 2017/18 се: 
 
1. За сите граѓани на РМ: 
    - 08.09.2017 (петок), Ден на независноста 
    - 11.10.2017 (среда), Ден на Народното востание 
    - 23.10.2017 (понеделник), Ден на македонската револуционерна борба 
    - 08.12.2017 (петок), Св. Климент Охридски 
    - 01.01.2018 (понеделник), Нова година 
    - 07.01.2018 (недела), Божиќ 
    - 08.01.2018 (понеделник), се поместува од 07.01.2018 (недела) 
 
2. За граѓаните од православна вероисповед: 
    - 06.01.2018 (сабота), Бадник, ден пред Божиќ 
    - 19.01.2018 (петок), Богојавление (Водици)  
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