
датум / час 9:00-11:00 12:00-14:00
Рекреациско-туристички аспекти на зеленилото Отровни, лековити и јадливи растенија

Перени и едногодишни растенија Социјална екологија 

Ботаника Управување со зем. вода и риз. од прир. непог.

Основи на планирање и управување со шуми Биомаса и енергија

Вовед во шумарството Агрошумарството во руралниот развој

Фитоценологија Шумска и урбана хидрологија

Дизајнирање на градини Организација и управување 

Естетика на пејзажот Минијатурни градини 

Општа и пределна екологија Основи на урбанизам

Користење други шумски производи Шумска микологија со лихенологија

Фитопатологија Користење на шумите 

Урбана дендрологија Урбано зеленило

Растеж и прираст на шумите Многуфункционално стопанисување со шумите 

Рекултивација на копови, јаловишта и депонии Цртање и обликување во простор

Уредување порои Отворање на шумите 
Одгледување и заштита на дивата фауна Основи на конзервација на водата и почвата 
Математика Шумски транспорт 

Уредување на шумите Дендрометрија 

Шумско градежништво

Болести на декоративните растенија Идентификација и производство на печурки

Ергономија Економика и калкулации 

Шумарска педологија со петрографија Мелиорација на деградирани шуми и шикари 

Заштита на земјиштето од ерозија

Зооекологија и систематика на дивечот Екоклиматологија

Производство на декоративни растенија Заштита на шумите и зелените површини 

Шумски култури Хемија

Механизација во шумарството и озеленувањето Болести на шумските видови дрвја 

Ловство Основи на генетика со облагор. на  растенијата 

Ловно стопанство Основи на микробиологија 

Подигнување култури со специјална намена Заштита на дрвото

Пошумување

Подигнување и нега на зелени површини Одгледување на шумите 

Компјутерски апликации Исхрана на растенија 

Цветни култури Парковска архитектура 

Компјутерска графика

Социјална екологија Високопланински екосистеми

Одгледување на шуми со посебна намена Заштита на водни екосистеми

Маркетинг и цени 

Елементи на пејзажно дизајнирање Цветно аранжирање

Штетници на декоративните растенија Геоморфологија со геодиверзитет

29.08.2016

Биомаса и енергија Историја на парковска уметност

Геодезија со техничко цртање Современи геоматски техники во шумарството 

Познавање на дрвото Ергономија 

Хидромелиорации Пејзаж и дизајн на зелени површини

Применета зооекологија Екомониторинг

Шумска и урбана хидрологија Геоинформатика

Цртање и обликување во простор Дендрологија

Штетници на шумските видови дрвја Рекултивација на копови, јаловишта и депонии

Ортровни, лековити и јадливи растенија Современи геоматски техники во шумарството 

Геоморфологија со геодиверзитет Основи на планирање и управување со шуми

Високопланински екосистеми Ботаника

Шумарска ентомологија Економика и калкулации 

Основи на генетика со облагор. на  растенијата Математика

Организација и управување Минијатурни градини 

Пејзаж и дизајн на зелени површини Одгледување и заштита на дивата фауна

Цветни култури

Штетници на шумските видови дрвја Многуфункционално стопанисување со шумите 

Дендрологија Шумскоеколошка политика

Растеж и прираст на шумите Урбано зеленило

Геоинформатика Основи на урбанизам

Хемија Болести на декоративните  растенија 

Фитоценологија Отворање на шумите 

Дендрометрија Урбана дендрологија 

Шумско градежништво Шумски транспорт 

Фитопатологија Идентификација и производство на печурки

Компјутерски апликации Проектирање на зелени површини 

Шумарска педологија со петрографија Управување со зем. вода и риз. од прир. непог.

Цветно аранжирање

Компјутерска графика

08.09.2016

Основи на микробиологија Геодезија со техничко цртање 

Основи на конзервација на водата и почвата Уредување на порои

Шумска инвертебрата Топографија

Проектирање на зелени површини Болести на шумските видови дрвја 

Ловство Уредување на шумите 

Подигнување култури со специјална намена Заштита на земјиштето од ерозија

Шумска микологија со лихенологија Општа и пределна екологија

Ловно стопанство Дизајнирање на градини

Применета зооекологија Естетика на пејзажот

Пошумување Екоклиматологија

Механизација во шумарството и озеленувањето Парковска архитектура 

Шумски култури Шумска инвертебрата

Перени и едногодишни растенија Производство на декоративни растенија

Шумскоеколошка политика Топографија

Историја на парковска уметност Зооекологија и систематика на дивечот 
Рекреациско-туристички аспекти на зеленилото Елементи на пејзажно дизајнирање
Заштита на дрвото Штетници на декоративните растенија
Екомониторинг Заштита на водни екосистеми
Познавање на дрвото Хидромелиорации 
Одгледување на шуми со посебна намена Одгледување на шумите 
Шумарска ентомологија Маркетинг и цени 
Мелиорација на деградирани шуми и шикари Исхрана на растенија 
Агрошумарството во руралниот развој Вовед во шумарството
Подигнување и нега на зелени површини Заштита на шумите и зелените површини 
Користење на шумите Користење други шумски производи 

13.09.2016

05.09.2016

Термини за полагање испити во трета сесија во студиската 2015/2016 година

15.09.2016

25.08.2016

01.09.2016

15.08.2016

16.08.2016

23.08.2016

17.08.2016

24.08.2016

18.08.2016

19.08.2016

14.09.2016

09.09.2016

31.08.2016

12.09.2016

02.09.2016

Неработен ден - „Св. Богородица“

Неработен ден - „Ден на независноста“

30.08.2016

22.08.2016

26.08.2016

06.09.2016

07.09.2016


