
датум / час 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Ботаника Штетници на декоративните растенија

Перени и едногодишни растенија Шумски култури 

Компјутерска графика (во 11 часот)

Фитоценологија Социјална екологија 

Подигнување и нега на зелени површини Организација и управување 

Проектирање на зелени површини 

Шумарска фитопатологија Урбана дендрологија 

Рекултивација на депонии и јаловишта Дендрологија

Хемија Хидромелиорации 

Уредување порои Отворање на шумите 

Уредување на шумите Дендрометрија 

Шумскостопанска политика Топографија

Шумско градежништво Шумски транспорт 

Основи на конзервација на водата и почвата 

Болести на декоративните растенија Идентификација и производство на печурки

Подигнување култури со специјална намена Заштита на земјиштето од ерозија

Ергономија во шумарството Производство на декоративен саден материјал 

Механизација во шумарството и озеленувањето Болести на шумските видови дрвја 

Компјутерски апликации Многуфункционално стопанисување со шумите 

Пејзаж и дизајн на зелени површини Шумарска генетика со облагородување на...

Растеж и прираст на шумите Математика

Шумарска педологија со петрографија 

Парковска архитектура Геодезија со техничко цртање 

Минијатурни градини Основи на микробиологија 

Исхрана на растенија Мелиорација на деградирани шуми и шикари 

Современи геоматски техники во шумарството 

Зооекологија и систематика на дивечот Екоклиматологија

Шумски култури Заштита на шумите и зелените површини 

Маркетинг и цени 

28.08.2014

Користење други шумски производи Користење на шумите 

Цртање и обликување во простор Дендрологија

Штетници на шумските видови дрвја Човек, природа, култура

Одгледување на шумите Основи на микробиологија 

Ботаника Ловно стопанство 

Шумарска генетика со облагородување на... Современи геоматски техники во шумарството 

Дендрометрија Уредување на шумите 

Механизација во шумарството и озеленувањето 

Шумарска ентомологија Економика и калкулации 

Организација и управување Топографија

Пејзаж и дизајн на зелени површини Основи на конзервација на водата и почвата 

Хемија Рекултивација на депонии и јаловишта 

Перени и едногодишни растенија Штетници на декоративните растенија

Штетници на шумските видови дрвја Шумскостопанска политика

Минијатурни градини Болести на декоративните видови растенија 

Ергономија во шумарството Шумскостопанска политика

Компјутерска графика

Заштита на земјиштето од ерозии Отворање на шумите 

Математика Урбана дендрологија 

Шумско градежништво Шумски транспорт 

08.09.2014

Шумарска фитопатологија Идентификација и производство на печурки

Цртање и обликување во простор Растеж и прираст на шумите 

Маркетинг и цени Човек, природа, култура

Многуфункционално стопанисување со шумите Зооекологија и систематика на дивечот 

Фитоценологија Геодезија со техничко цртање 

Исхрана на растенија Болести на шумските видови дрвја 

Подигнување и нега на зелени површини Социјална екологија 

Проектирање на зелени површини 

Хидромелиорации Мелиорација на деградирани шуми и шикари 

Ловно стопанство Користење други шумски производи 

Уредување порои Одгледување на шумите 

Компјутерски апликации

Шумарска ентомологија Економика и калкулации 

Подигнување култури со специјална намена Екоклиматологија

Користење на шумите Парковска архитектура 

Производство на декоративен саден материјал Заштита на шумите и зелените површини 

Шумарска педологија со петрографија 

Неработен ден -  Ден на независноста

19.08.2014

25.08.2014

20.08.2014

26.08.2014

21.08.2014

Неработен ден -  Голема Богородица

Предметите кои не се објавени на оваа листа ќе се полагаат во договор со предметниот наставник 
(задолжително два термина)

Термини за полагање испити во третата испитна сесија во учебната 2013/2014 година

12.09.2014

05.09.2014

09.09.2014

10.09.2014

11.09.2014

22.08.2014

27.08.2014

02.09.2014

03.09.2014

01.09.2014

18.08.2014

04.09.2014


