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УПАТСТВО ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ПРВА ГОДИНА
ВО УЧЕБНАТА ____/____ ГОДИНА ЗА НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ СЕ ИЗБРАНИ
ЗА СЛУШАЊЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКОТО ДОСИЕ НА СТУДЕНТОТ

Почитувани колеги,

Во периодот од __.__. до __.__.____ година должни сте да се најавите на
страницата на iknow системот и да го доделите зимскиот семестар и избраните
премети од прв семестар во учебната ____/____ година во вашето електронско
досие и тоа на следнот начин:


Линк за најавување: http//www.iknow.ukim.edu.mk



Најавување:
Најавувањето на системот се прави со внесување е-маил адресата и лозинката
на студентот.



Запишување семестар:
Во полето „запишани семестри“ на почетната страница, од листата на
понудени семестри го избирате тековниот семестар (зимки-____/____
година), а со копчето „внеси“ го запишувате семестарот.



Запишување предмети:
Во полето „предмети“ во горниот дел од менито е избран семестарот за кој ќе
избирате предмети,
Од листата на задолжителни предмети од левата страна треба да ги изберете
сите задолжителни предмети кои на вашата насока се слушаат во првиот
семестар.
Само за четиригодишните студии: потоа се бираат два изборни предмети од
понудените три странски јазици (странски јазик 1 и странски јазик 2) кои се
слушаат во зимскиот семестар во учебната ____/____ година.
Предметите кои ги запишувате ги префрлате од левата во десната листа со
помош на копчињата за лево/десно меѓу листите. Откако сите избрани
предмети ќе се префрлат во десните листи, најдолу десно на формата со
копчето „запиши“ сите избрани предмети ќе се запишат и ќе се појават во
табелата „запишани предмети“ во горниот дел на формата.

Подготвил ________________
Прегледал ________________
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Откако со копчето „запиши“ ќе ги запишете предметите, завршува
електронскиот дел од запишувањето.

Доколку имате било какви проблеми при логирањето и запишувањето,
потребно е да се обратите во студентската служба.

Скопје,__.__.____ год.

Деканат на Машински факултет - Скопје

