
 

 

ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ КОЛОКВИУМИ И ИСПИТИ 

СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА СТУДЕНТИТЕ ВО  

ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК – АКАДЕМСКА 2019/2020 год. 

 

1. Полагањето колоквиуми и испити со физичко присуство на студентите во јунскиот испитен рок – 

академска 2019/2020 год. ќе се спроведува согласно Уредбата со законска сила за дополнување на уредбата 

со законска сила за примена на законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен 

весник на РСМ“ бр.134/20), со почитување на следните мерки и препораки за спречување на ширење на 

коронавирусот (Covid-19) : 

 

1. Регулирање на влезот на студенти и други лица во Универзитетот, така што да не се дозволи 

групирање на луѓе во ходниците (max.1 лице на 5m2). 

2. Задолжително носење лична заштитна опрема која го покрива носот и устата (заштитна 

маска/марама). На лицата без лична заштитна опрема нема да им биде дозволен влез. 

3. На пултот, задолжително користење средство за дезинфекција на рацете. 

4. Поставени на јасно видливи места, едукативно-информативни материјали за почитување 

на заштитните превентивни мерки: носење заштитни маски, одржување на физичка 

дистанца, редовно дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена. 

5. Се ограничува бројот на студенти кои ќе полагаат испити/колоквиуми согласно просторот, 

со цел да се обезбеди задолжително физичко растојание од 1,5 - 2m, но не повеќе од 30 лица. 

Истото важи и за студенти кои ќе бранат магистерски/дипломски труд, во однос на 

присуството на други лица, вклучувајќи ја и комисијата за одбрана. 

Согласно претходно наведениот критериум, бројот на расположиви места во предавалните на Европски 

Универзитет, е следниот: 

бр.на 

предавална 
107 108 109 110 214+215 216 223 

присутни 

лица 
15-20 15-20 10-15 10 

30 
*капацитет 40 

15-20 15-20 

        

бр.на 

предавална 
224 225 225-а 225-б 226 227 229 

присутни 

лица 
10 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 15-20 

 

6. Пред почеток на полагањето/одбраната, присутните задолжително да се известат дека 

доколку имаат респираторни симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење) им се 

препорачува да не присуствуваат 

7. Наставниците, асистентите и студентите задолжително да носат лична заштитна опрема за 

време на испитот/колоквиумот/одбраната. 

8. Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете. 

9. Просторијата почесто да се проветрува, по можност за време на полагањето/одбраната и 

задолжително во текот на паузите. 

10. За време на паузите се забранува групирање на присутните. 

11. По завршување на полагањето/одбраната, просторијата да се исчисти и да се дезинфицира 

подот со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно 



 

 

може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи 

во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција за горни површини. 

12. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак. 

13. Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено 

миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол). 

14. Редовно и зачестено одржување на хигиената на тоалетите со задолжително водење на 

евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони 

средства. 

 

2. Временската рамка за пријавување и полагање колоквиуми/испити со физичко присуство во јунскиот 

испитен рок е следната: 
 

I КОЛОКВИУМ  II КОЛОКВИУМ  ИСПИТИ 

термини за 
пријавување 

термини за 
полагање 

 термини за 
пријавување 

термини за 
полагање 

 термини за 
пријавување 

термини за 
полагање 

од 18.05 до 
22.05.2020 

од 01.06 до 
05.06.2020 

 од 08.06 до 
12.06.2020 

од 15.06 до 
19.06.2020 

 од 01.06 до 
05.06.2020 

од 22.06 до 
30.06.2020 

 *Факултет за 
стоматологија 

од 08.06 до 
12.06.2020 

  *Факултет за 
стоматологија 

од 22.06 до 
27.06.2020 

  *Факултет за 
стоматологија 

од 29.06 до 
20.07.2020 

 

3. Колоквиумите и испитите со физичко присуство на студентите, академски и административно се 

спроведуваат на истиот начин како и пред рестрикцијата на наставниот процес и прогласената вонредна 

состојба, согласно одредбите од Статутот и Правилниците на Европски Универзитет кои ја регулираат 

оваа материја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


