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Бр. 0201-192/2 
7.6.2020 год. 
Скопје 
 Врз основа на член 82 од Статутот на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и 
ентериер-Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски 
гласник бр. 446/2019) а согласно Правилникот за начинот на реализација на дејностите на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со 
мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување 
и ширење на коронавирусот CoVid-19,(Универзитетски гласник бр. 510/2020), Деканaтската 
управа на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје, на седницата 
одржана на 7.6.2020 година, ја утврди следнава 

 
ПРОЦЕДУРА 

за начинот на реализација на испитите по електронски пат во јунската испитна сесија 
 
 

Во согласност со Одлуката за дополнување на Oдлуката за реализација на дејностите на 
Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентeриер-Скопје, (бр.0201-190/2-IX-1 од 3.6.2020 
год.), спроведувањето на испитите во првиот испитен рок во јунската испитна сесија-2020 год. 
може да се одржи и по електронски пат. 
 
За полагање по електронски пат неопходно е да бидат исполнат следните технички услови: 
-студентот треба да има пристап до компјутер со веб камера и микрофон, 
- стабилна интернет врска, 
- инсталирана платформа за комуникација на далечина (Microsoft Teams, Zoom или Cisco 
Webex). 
 
Во колку испитот се спроведува по електронски пат, професорот има обврска да го организира 
испитот на некоја од електронските платформи.  
Професорот треба да ги извести студентите преку iKnow системот за термините на полагање,  
да ги запознае студентите со условите за полагање и да ги организира групите. 
 
Пред полагањето, професорот треба да го утврди идентитетот на студентот, така што 
студентот ќе го покаже на екранот својот индекс. 
 
Студентите што немаат технички можности за полагање по електронски пат, ќе можат да 
полагаат со физичко присуство во просториите на Факултетот , во колку постојат услови за тоа. 
 
ПРИМЕНА И ВАЖНОСТ 
 
Оваа процедура ќе се применува во јунската испитна сесија, но доколку има потреба, а пред се 
заради заштита на здравјето на студентите и вработените, истата ќе може да се применува и 
при реализирање на наредните испитни сесии. 
 
Доколку од страна на Владата на РСМ, биде донесен посебен акт со кој се предвидува примена 
на активности и мерки различни од оние кои се наведени во оваа процедура, ќе се применуваат 
тие активности и мерки. 

Декан 
Проф. д-р Зоран Трпоски с.р. 


