
Академски календар на активности и неработни денови во студиската 2021/22 година 

 

04.10.2021: Почеток на студиската 2020/21 година и почеток на наставата 

04.10.2021 – 14.01.2022: Времетраење на наставата во зимскиот семестар (15 недели) 

Испитни сесии во зимскиот семестар: 

1. Септемвриска испитна сесија: 

- 16.08.2021 – 20.08.2021: пријавување испити 

- 30.08.2021 – 07.09.2021: испитна сесија 

2. Октомвриска испитна сесија: 

- 12.10.2021 – 15.10.2021: пријавување испити 

- 25.10.2021 – 29.10.2021: испитна сесија 

3. Ноемвриска испитна сесија: 

- 09.11.2021 – 12.11.2021: пријавување испити 

- 22.11.2021 – 26.11.2021: испитна сесија 

4. Декемвриска испитна сесија: 

- 06.12.2021 – 10.12.2021: пријавување испити 

- 20.12.2021 – 24.12.2021: испитна сесија 

5. Февруарска испитна сесија: 

- 17.01.2022 – 21.01.2022: пријавување испити 

- 31.01.2022 – 04.02.2022: испитна сесија 

Колоквиуми во зимскиот семестар: 

1. Прва колоквиумска недела:  

- 01.11.2021 – 05.11.2021: пријавување колоквиуми 

- 15.11.2021 – 19.11.2021: колоквиумска недела 

2. Втора колоквиумска недела:  

- 13.12.2021 – 17.12.2021: пријавување колоквиуми 

- 27.12.2021 – 31.12.2021: колоквиумска недела 

- Втората колоквиумска недела може да се спроведе до 14.01.2022 

 

14.02.2022 – 27.05.2025: Времетраење на наставата во летниот семестар (15 недели) 

Испитни сесии во летниот семестар: 

1. Мартовска испитна сесија: 

- 14.03.2022 – 18.03.2022: пријавување испити 

- 28.03.2022 – 01.04.2022: испитна сесија 

2. Априлска испитна сесија: 

- 11.04.2022 – 15.04.2022: пријавување испити 

- 25.04.2022 – 29.04.2022: испитна сесија 

3. Мајска испитна сесија: 



- 09.05.2022 – 13.05.2022: пријавување испити 

- 23.05.2022 – 27.05.2022: испитна сесија 

4. Јунска испитна сесија: 

- 30.05.2022 – 03.06.2022: пријавување испити 

- 13.06.2022 – 17.06.2022: испитна сесија 

5. Јулска испитна сесија: 

- 27.06.2022 – 30.06.2022: пријавување испити 

- 04.07.2022 – 08.07.2022: испитна сесија 

Колоквиуми во летниот семестар: 

1. Прва колоквиумска недела:  

- 14.03.2020 – 18.03.2020: пријавување колоквиуми 

- 28.03.2022 – 01.04.2022: колоквиумска недела 

2. Втора колоквиумска недела:  

- 09.05.2022 – 13.05.2022: пријавување колоквиуми 

- 23.05.2022 – 27.05.2022: колоквиумска недела 

 

Упис и заверка на семестри: 

1. 04.09.2021 – 08.09.2021: Запишување зимски семестар 

2. 17.01.2022 – 21.01.2022: Заверување зимски семестар 

3. 07.02.2022 – 11.02.2022: Запишување летен семестар 

4. 13.06.2022 – 17.06.2022: Заверување летен семестар 

 

Неработни денови за студиската 2021/22 година 

Во 2021 година: 

За сите граѓани на РМ  

• 8 септември, Ден на независноста 
• 11 октомври, Ден на народното востание 
• 23 октомври, Ден на македонската револуционерна борба 
• 8 декември, „Св. Климент Охридски” 
 
За граѓаните од католичка вероисповед  
• 01 ноември, Празникот на сите светци 
• 25 декември, првиот ден на Божик 
 
За граѓаните припадници на албанската заедница во РСМ 
• 22 ноември, Ден на албанската азбука. 
 
За граѓаните припадници на турската заедница во РСМ  
• 21 декември, Ден на настава на турски јазик. 
 



 
Во 2022 година: 
 
За сите граѓани на РСМ 
 
• 01 јануари, Нова Година 
• 07 јануари, Божик, првиот ден на Божик според православниот календар 
• 25 април, Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар 
• 01 мај, Ден на трудот 
• 02 мај, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам 
• 24 мај, „Св. Кирил и Методиј“ - Ден на сесловенските просветители 
• 02 август, Ден на републиката 
• 08 септември, Ден на независноста 
 
За граѓаните од православна вероисповед 
• 06 јануари, Бадник, ден пред Божик 
• 19 јануари, Богојавление (Водици) 
• 22 април, Велики Петок, петок пред Велигден 
• 10 јуни, Духовден, петок пред Духовден 
• 28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица). 
 
За граѓаните од католичка вероисповед 
• 18 април, Велигден, вториот ден на Велигден 
 
За граѓаните од муслиманска вероисповед 
• 09 јули, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам 
 


