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РАБОТЕН КАЛЕНДАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС 
 

ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2016/17 ГОДИНА 
 
 

Месец Активност 
 
февруари - март 
 
 
 
 
 
април - мај 

 
Доставување пријави за положени испити од зимски испитен рок за сите студенти 
(во Студентска служба за втор циклус) – 13.02. - 17.02.2017. 
 
Запишување на летен семестар (уплата на втора рата за студии и избирање 
предмети за слушање во летен семестар) 13.02. -17.02.2017. 
 
Реализација на предметни програми (настава) – 20.02 - 31.05.2017. 
Концентрирана или  менторска настава (во зависност од бројот на студенти, како и 
од наставникот кој ја организира реализацијата на предметната програма). 
 

 
мај-јуни 

Земање потписи во индекс за проследени предметни програми – 22.05 – 
31.05.2017. 
 
Заверка на семестар и пријавување на испити за летен испитен рок – 29.05. – 
04.06.2017. 
 
Испитна сесија (полагање на испити во летен испитен рок) – 5.06. – 25.06.2017. 

 
 
јуни 

 
Внесување резултати од летен испитен рок во - I-кnow системот и доставување 
пријави за положени испити од летен испитен рок за сите студенти (во Студентска 
служба за втор циклус) – 26.06-28.06.2017. 
 

септември  
Испитна сесија (полагање на испити во летен испитен рок) – 04.09. – 17.09.2017. 
 
Внесување резултати од летен испитен рок во - I-кnow системот и доставување 
пријави за положени испити од летен испитен рок за сите студенти (во Студентска 
служба за втор циклус) – 18.09-20.09.2017. 
 

 
 
Празнични и неработни денови во летниот семестар во академската 2016/17 се: 
За сите граѓани на РМ   

- 01.05.2017 (понеделник), Ден на трудот  
- 17.04.2017 (понеделник), Велигден, втор ден на Велигден  
- 24.05.2017 (среда), Ден на сесловенските просветители и Патронат на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј" 

во Скопје  
- 19.06.2017 (понеделник), Ден на Машински факултет – Скопје  
- 02.08.2017 (среда), Ден на Републиката  
- 26.06.2017 (понеделник), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан  
- 08.09.2017 (петок), Ден на независноста  
- За граѓаните од православна вероисповед  
- 14.04.2017 (петок), Велики петок, петок пред Велигден,  
- 02.06.2017 (петок), Духовден, петок пред Духовден, Задушница  
- 28.08.2017 (понеделник), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)  
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