
Почитувани колеги, 

Веќе неколку месеци сме во вонредна состојба предизвикана од ковид-19 пандемијата, и 
во тој период се справувавме со предвидливи и непредвидливи настани и ситуации. Сигурен сум 
дека со поголемиот број ваши обврски се снаоѓате и дека успешно го совладувате материјалот од 
вашите наставни програми. Искрено се надевам дека оваа состојба ќе нė направи посилни и 
поспремни за пост-ковид ерата, и дека искуствата стекнати во овој период ќе нė направат подобри 
луѓе. 

Заради ваш интерес и заради полесно планирање на вашите активности во следниот 
период, ви проследувам неколку информации: 

Наставно-научниот совет на факултетот ќе заседава во петок, на 29 мај, и една од поважните 
точки е начинот на спроведување на испити, (не)изведување теренскa обврски и други аспекти 
поврзани со наставата. Во веќе подготвената предлог-одлука предвидуваме можност за одржување 
на испити и на двата начини – класично, односно со присуство на студентите на испит, како и преку 
средства за електронска комуникација. Ова е во согласност со досегашните, и со последната Уредба 
на Владата на Р.С. Македонија. Сепак, тоа не значи дека сите испити ќе може да се полагаат и на 
двата начини, но во одредени ситуации не ја исклучува дури ниту таа можност, односно одреден 
предмет да се полага од некои студенти на класичен, а од други студенти преку е-комуникација. Од 
друга страна, тоа не значи дека студентите ќе имаат право на избор за начинот на полагање на 
парцијалните и завршниот испит, туку за тоа ќе одлучува наставникот односно факултетот.  

Морам да напоменам дека состојбата со распространетоста на вирусот не е драстично 
подобрена отколку што беше на почетокот на пандемијата кај нас, иако ние, како и многу други 
земји ги релаксираме мерките за рестрикција на движењето на луѓето. Имајќи го ова предвид, оваа 
деканска управа ќе инсистира кај наставниот кадар на ФаШПЕ „Ханс Ем“, онаму каде што има и 
најмала можност, испитите да се одржуваат електронски, и преку тоа да придонесеме да се намали 
раздвиженоста на студентите. Не заборавајте дека самиот чин на испитот е само мал дел од денот 
на полагање, и за време на испитот веројатно најлесно може да се спроведат мерките за растојание 
меѓу луѓето. За жал, сосема е спротивно при транспортот на студентите до факултетот. Згора на тоа, 
имајќи предвид дека голем број наши студенти не се од Скопје, полагањето класичен испит во 
време на пандемија добива и додатна непосакувана димензија (патување со јавен меѓуградски и 
со јавен градски превоз, неможност од престој во студентски домови, тешко се организира престој 
во станови, и кога е можен, тогаш е тешко да се одржи растојание , и многу други аспекти). Освен 
тоа, и на самиот факултет ќе биде практично неможно, или барем тешко остварливо да се 
дезинфицираат простории после секој престој на студенти во просториите, односно при евентуален 
зголемен промет на студенти и наставници, шансата од контаминација на просторот и за инфекција 
од евентуален асимптоматски преносител станува реална.  

Оттаму, дури и по цена на зголемен ангажман на наставниците за да организираат и 
реализираат испити преку електронски средства за комуникација, наша тенденција е најголем број 
испити да се одржат токму на овој начин. 

Сигурен сум дека сите од вас ќе се сложат дека безбедноста е поважна од комодитетот и од 
старите навики, и дека имате разбирање дека за време на вонредна состојба и условите за работа 
и студирање се несекојдневни.  



Според тоа, очекувајте прецизно известување во облик на одлука да ви биде соопштено во 
петок (29-ти мај) или сабота (30-ти мај), а поточни термини и аспекти за полагањето на одделните 
предмети ќе добиете во текот на седмицата од 1-ви до 5-ти јуни од предметните наставници. 

Благодарам на разбирањето. 

 

Со почит,  

проф. Сотировски 

декан 


