
Штип Кавадарци Штип Кавадарци

проф. д-р Тодор Серафимовски
Сите предмети 

30.01.2023 (понеделник) од 10 часот
/

Сите предмети 
13.02.2023 (понеделник) од 10 часот

/

проф. д-р Блажо Боев по договор / по договор /

проф. д-р Дејан Мираковски по договор / по договор /

проф. д-р Благој Голомеов
Сите предмети 

01.02.2023 (среда) од 11 часот
/

Сите предмети 
15.02.2023 (среда) од 11 часот

/

проф. д-р Зоран Панов
Сите предмети

31.01.2023 од 10 часот
/

Сите предмети
07.02.2023 од 10 часот

/

проф. д-р Зоран Десподов

Сите предмети од Рударство и 
Инженерство на ЖС

31.01.2023 (вторник) од 10 часот

Сите предмети од Индустриска 
логистика-Штип

01.02.2023 (среда) од 10 часот

Сите предмети
02.02.2023 (четврток) од 10 часот

Сите предмети од Рударство и 
Инженерство на ЖС

13.02.2023 (понеделник) од 10 часот

Сите предмети од Индустриска 
логистика-Штип

14.02.2023 (вторник) од 10 часот

Сите предмети
16.02.2023 (четврток) од 10 часот

проф. д-р Војо Мирчовски по договор / по договор /

проф д-р Мирјана Голомеова

Ситнење и класирање
26.01.2023 (четврток) од 10 часот

Методи на испитувања во ПМС
Техники на опробувања и мерења
26.01.2023 (четврток) од 12 часот

Подготовка на минерални суровини
по договор

Логистички активности
Индустриски процеси во рударство

30.01.2023 (понеделник) од 10 часот

Ситнење и класирање
09.02.2023 (четврток) од 10 часот

Методи на испитувања во ПМС
Техники на опробувања и мерења
09.02.2023 (четврток) од 12 часот

Подготовка на минерални суровини
по договор

Логистички активности
Индустриски процеси во рударство

07.02.2023 (понеделник) од 10 часот

проф. д-р Орце Спасовски
Сите предмети 

01.02.2023 (среда) од 9 часот
по договор

Сите предмети 
15.02.2023 (среда) од 9 часот

по договор

проф. д-р Ристо Дамбов
Сите предмети 

06.02.2023 (понеделник) од 10 часот
/

Сите предмети 
13.02.2023 (понеделник) од 10 часот

/

проф. д-р Тена Шијакова-Иванова по договор / по договор /

проф. д-р Гоше Петров

Структурна геологија и останати 
предмети од Катедрата за геологија и 

геофизика
25.01.2023 (среда) од 11 часот

Картографија и Применета картографија
24.01.2023 (вторник) од 11 часот

Наука за Земјата
23.01.2023 (понеделник) од 13 часот

/

Структурна геологија и останати 
предмети од Катедрата за геологија и 

геофизика
15.02.2023 (среда) од 11 часот

Картографија и Применета картографија
14.02.2023 (вторник) од 11 часот

Наука за Земјата
13.02.2023 (понеделник) од 13 часот

/

проф. д-р Соња Лепиткова
Законодавство во животна средина 

30.01.2023 (понеделник) од 10 часот
/

Законодавство во животна средина  
13.02.2023 (понеделник) од 10 часот

/

проф. д-р Виолета Стефанова
Основи на екологија и екосистеми

30.01.2023 (понеделник) од 10 часот
Основи на екологија и екосистеми

01.02.2023 (среда) од 10 часот
Основи на екологија и екосистеми

13.02.2023 (понеделник) од 10 часот
Основи на екологија и екосистеми

15.02.2023 (среда) од 10 часот

проф. д-р Виолета Стојанова

Палеонтологија и стратиграфија
31.01.2023 (вторник) од 11 часот

Сообраќајна географија
26.01.2023 (четврток) од 11 часот

Геологија на Македонија
02.02.2023 (четврток) од 11 часот

Геологија на квартер
по договор со студентите

/

Палеонтологија и стратиграфија
14.02. 2023 (вторник) од 11 часот

Сообраќајна географија
9.02.2023 (четврток) од 11 часот

Геологија на Македонија
16.02.2023 (четврток) од 11 часот

Геологија на квартер
по договор со студентите

/

проф. д-р Горан Тасев
Сите предмети 

30.01.2023 (понеделник) од 10 часот
Сите предмети 

27.01.2023 (петок) од 10 часот
Сите предмети 

13.02.2023 (понеделник) од 10 часот
Сите предмети 

27.01.2023 (петок) од 10 часот

проф. д-р Николинка Донева

Технички материјали 
23.01.2023 (понеделник) од 10 часот

Статика (задачи)                                            
25.01.2023 (среда) од 10 часот

Основи на рударство  
Изработка на рударски простории                                 

30.01.2023 (понеделник) од 10 часот  
  

Дефинирање на работна средина        
31.01.2023 (вторник) од 10 часот

/

Технички материјали 
06.02.2023 (понеделник) од 10 часот

Статика (задачи)                                            
08.02.2023 (среда) од 10 часот

Основи на рударство  
Изработка на рударски простории                                 

13.02.2023 (понеделник) од 10 часот  
  

Дефинирање на работна средина        
14.02.2023 (вторник) од 10 часот

Технички материјали 
15.02.2023 (среда) од 10 часот

проф. д-р Марјан Делипетров
Физика

и останати предмети 
25.01.2023 (среда) од 10 часот

/
Физика

и останати предмети 
08.02.2023 (среда) од 10 часот

/

проф. д-р Марија Хаџи-Николова

Термодинамика
Ергономија 

Бучава во животна средина
31.01.2023 (вторник) од 10 часот

Заштита при работа
02.02.2023 (четврток) од 10 часот

Теорија на процеси
Ергономија 

Заштита при работа
01.02.2023 (среда) од 10 часот

Термодинамика
Ергономија 

Бучава во животна средина
14.02.2023 (вторник) од 10 часот

Заштита при работа
16.02.2023 (четврток) од 10 часот

Теорија на процеси
Ергономија 

Заштита при работа
15.02.2023 (среда) од 10 часот

проф. д-р Ристо Поповски по договор / по договор /

проф. д-р Ѓорги Димов по договор по договор по договор по договор

проф. д-р Благица Донева по договор
Сите предмети

06.02.2023 од 10 часот
по договор

Сите предмети
20.02.2023 од 10 часот

Прва февруарска сесија 
20.01.2023-05.02.2023

Втора февруарска сесија
 06.02.2023-19.02.2023

Февруарска двојна испитна сесија 2023

Професор



проф. д-р Афродита Зенделска

Третман на отпадни води
Рециклажни технологии

Менаџмент на комунален отпад
и останати предмети

01.02.2023 (среда) од 10 часот

Операциони истражувања
Модели на оптимизација

Нумерички методи 
Повратна логистика

Технологија на обработка на суровини
30.01.2023 (понеделник) од 10 часот

Третман на отпадни води
Рециклажни технологии

Менаџмент на комунален отпад
и останати предмети

15.02.2023 (среда) од 10 часот

Операциони истражувања
Модели на оптимизација

Нумерички методи 
Повратна логистика

Технологија на обработка на суровини
13.02.2023 (понеделник) од 10 часот

проф. д-р Стојанче Мијалковски
Сите предмети

01.02.2023 (среда) од 9 часот

Теорија на системи
и останати предмети

02.02.2023 (четврток) од 10 часот

Логистика на внатрешен транспорт
02.02.2023 (четврток) од 10:30 часот

Сите предмети
15.02.2023 (среда) од 9 часот

Теорија на системи
и останати предмети

16.02.2023 (четврток) од 10 часот

Логистика на внатрешен транспорт
16.02.2023 (четврток) од 10:30 часот

проф. д-р Иван Боев
Сите предмети 

25.01.2023 (среда) од 11 часот
по договор

Сите предмети 
13.02.2023 (среда) од 11 часот

по договор

проф. д-р Радмила Каранакова 
Стефановска

по договор
Сите предмети

30.01.2023 од 10 часот
по договор

Сите предмети
13.02.2023 од 10 часот

Доц. Д-р Ванчо Аџиски

Компјутерска симулација 3Д
24.01.2023 од 10 часот 

 
Методи на подземна експлоатација на 

жични наоѓалишта
 25.01.2023 од 10 часот 

 
Рудничко моделирање
25.01.2023 од 11 часот 

Симулациони системи
26.01.2023 од 10 часот 

 
Информациони системи
26.01.2023 од 11 часот

Компјутерска симулација 3Д
 06.02.2023 од 10 часот 

 
Методи на подземна експлоатација на 

жични наоѓалишта
07.02.2023 од 10 часот 

 
Рудничко моделирање
07.02.2023 од 11 часот 

Симулациони системи
09.02.2023 од 10 часот 

 
Информациони системи
09.02.2023 од 11 часот 

проф. д-р Катерина Деспот по договор / по договор /

проф д-р Васка Сандева по договор / по договор /

проф. д-р Петар Намичев по договор / по договор /

проф. д-р Билјана Златановска
Математика 1
Математика 2

24.01.2023 (вторник) од 10 часот
/

Математика 1
Математика 2

07.02.2023 (вторник) од 10 часот
/

доц. д-р Елена Карамазова Гелова /
Математика 1
Математика 2

25.01.2023 (среда) од 9:30 часот
/

Математика 1
Математика 2

08.02.2023 (среда) од 9:30 часот

проф. д-р Ацо Јаневски по договор / по договор /

проф. д-р Александар Главинов
Сите предмети

01.02.2023 (среда) од 10 часот
/

Сите предмети
15.02.2023 (среда) од 10 часот

/

доц. д-р Сара Сребренкоска

Кинематика и динамика
25.01.2023 (среда) од 9 часот

Јакост на материјалите 
01.02.2023 (среда) од 11часот

/

Кинематика и динамика
08.02.2023 (среда) од 11 часот

Јакост на материјалите 
15.02.2023 (среда) од 11часот

/


