
септември

- од 15.8 до 15.9.2017 година - трета испитна сесија.                                                                                        

- од 16.10-3.11.2017 година- запишување на студентите на трет циклус докторски студии по Конкурсот за 

запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 

2017/18

октомври

од 1.10 до 30.10.2017 година - запишување на зимски семестар;                                                                   

- докторските семинари и докторските работилници треба да се реализираат во текот на семестарот односно до 

крај на односниот семестар ( докторанди во III, IV, V и VI семестар);                     

- од 13.11  до 18.11 - пријавување за годишни конференции 

ноември

од 27.11 до 5.12.2017 година – годишен семинар и годишна конференција со јавна презентација предевидена 

за II семестар          

декември

 од 6.12 до 15.12.2017 година –  годишна конференција со јавна презентација предевидена за  докторанди во 

IV  и   VI семестар     

јануари

од 1.1 до 2.1.2018 година - новогодишни празници;                                          

од 3.1 до 4.1.2018 година - заверка на семестар и пријавување на испити 

февруари

од 8.1 до 29.1.2018 година - прва испитна сесија   

од 16.2 до 28.2.2018 година - запишување на летен семестар   

март настава

април

докторските семинари и докторските работилници треба да се реализираат во текот на семестарот односно до 

крај на односниот семестар ( докторанди во III, IV, V и VI семестар)                                                          - од  

26.3 до 30.3. - пријавување за годишни конференции 

– од 9.4 до 13.4 - годишен семинар и годишна конференција со јавна презентација предвидена за II семестар 

- од 23.4 до 27.4 –  годишна конференција со јавна презентација предевидена за докторанди  во VI семестар                                                                                                                  

- од 16.4 до 20.4  –  годишна конференција со јавна презентација предевидена за  докторанди во IV  семестар     

мај од 3.5 до 10.5.  - заверка на семестар и пријавување на испити 

јуни од 21.5 до 15.6. - втора испитна сесија

јули летен одмор

август од 13.8 до 17.8 - пријавување на испити

од 1.2 до 18.5.2018 година –  летен семестар

Академски календар на Школата за докторски студии за 2017/2018 академска година                                                                                                                                            
- Academic Calendar for the Doctoral School for the 2017/2018 academic year

од 15.9 до 30.12.2017 година -  зимски семестар

Зимски семестар 

Летен семестар


