
СООПШТЕНИЕ 

За пријавувањето испити во прва редовна испитна сесија (јануарско-февруарска), 2022 година 

 

 Испит може да пријави студент кој има запишано зимски семестар од академската 2021/2022 година. 

1. Електронското пријавување на испити (преку iKnow-системот) ќе се врши од 10.1.2022 година до 14.1.2022 
година. 

2. После овој рок, за пријавување испит ќе се плаќа казна од 300 денари за секој предмет. 
3. Пријавувањето испит по втор и повеќе пати ќе се врши со казна од 300 денари.  

Уплатата на средствата треба да се изврши на сметка на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна 
архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (да се напише сметката и други потребни информации). 
Уплатата на тие средства треба да се изврши во периодот за пријавување на испити и фотографии од 
уплатниците по електронска пошта да се испратат до факултетот најдоцна до 14.1.2022 година. 
Фотографиите од уплатниците треба да се испратат на следните адреси на е-пошта: 
petrova.sonja@yahoo.com, dejanilievski@sf.ukim.edu.mk.  Електронското писмо треба да ги содржи следните 
информации:  
- Наслов (Subject): Име и презиме,  број на индекс; 
- Содржина (текст): Испити кои ги пријавува; 
- Прилог (Attachment): фотографии од уплатници на кои ќе се гледа датумот на уплата; 
- Доколку не е потребна уплата за испитите кои се пријавуваат, пораката не содржи „attachment“. 

Оригиналната уплатница за полагање испит по втор и повеќе пати се прикачува кон пријавата и се 
доставува на увид при евентуално полагање испит со физичко присуство кај професорот, односно при 
регистрирање оцена за положен испит при евентуално полагање испит по електронски пат. 
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4. Заверка на пријава (во iKnow-системот) ќе се врши од страна на службата за студентски прашања, после 
Вашите елекронски писма кои ќе содржат листа на испити кои ги пријавувате. 

Напомена: Доколку пријавите за испит не се уредно пополнети, нема да бидат примени од предметните 
професори или службата за студентски прашања при УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура 
и екоинженеринг „Ханс Ем“ во Скопје. 

                                                                                                                          СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА 


