
АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР ЗА АКТИВНОСТИТЕ И НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ  
НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ  

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 
 
 
 

1. Календар на активности во учебната 2020/2021 година за прв циклус студии 
 

 

Почеток на наставата во учебната 
2020/2021 година (времетраење на 
зимскиот семестар) 

од 1.10.2020 до 15.1.2021 година 

Колоквиумски недели  
во зимскиот семестар 

Прва колоквиумска 
недела 

Втора колоквиумска 
недела 

9.11 – 13.11.2020 21.12. – 25.12.2020 

Пријавување на испити  
за зимскиот испитен рок од 1.12.2020 до 17.1.2021 година 

Зимски испитен рок 
Прв испитeн рок Втор испитен рок 
18.1. – 25.1.2021 26.1 – 2.2.2021 

Заверување на зимскиот семестар  
и запишување на летниот семестар од 3.2.2021 до 12.2.2021 година 

Почеток на наставата во летниот 
семестар во учебната 2020/2021 година  од 15.2.2021 до 28.5.2021 година 

Колоквиумски недели  
во летниот семестар 

Прва колоквиумска 
недела 

Втора колоквиумска 
недела 

5.4. – 9.4.2021 17.5. – 21.5.2021 

Пријавување на испити  
за летниот испитен рок од 1.5.2021 до 28.5.2021 година 

Заверување на летниот семестар  од 1.6.2021 до 10.6.2021 година 

Летен испитен рок 
Прв испитeн рок Втор испитен рок 

1.6. – 8.6.2021 9.6. – 16.06.2021 

Пријавување на испити  
за есенскиот испитен рок од 12.7.2021 до 22.8.2021 година 

Есенски испитен рок 
Прв испитeн рок Втор испитен рок 
23.8. – 30.8.2021 31.8. – 7.9.2021 

Запишување на зимскиот семестар  
за учебната 2021/2022 година од 17.9.2021 до 30.9.2021 година 

Планирани промоции  
на дипломирани студенти ноември 2020;  февруари  2021 и јуни 2021        

 
 
 
 



 
 
 

2. Календар на активности во учебната 2020/2021 година за втор циклус студии 
 
 
Почеток на наставата  
во учебната 2020/2021 година 
(времетраење на зимскиот семестар)

Од 19.10.2020 до 15.1.2021 година 
Согласно роковите утврдени со конкурсот за упис 

на студенти на втор циклус студии 

Колоквиумски недели  
во зимскиот семестар 

/ / 
/ / 

Заверување на зимскиот семестар  
и пријавување на испити  
за зимскиот испитен рок 

од 20.1.2021 до 22.1.2021 

Зимски испитен рок 
Прв испитeн рок Втор испитен рок 
25.1 – 30.1.2021 1.2 –6.2.2021 

Запишување на летниот семестар од 10.2.2021 до 15.2.2021 

Времетраење на летниот семестар 15.2 до 28.5. 2021 

Колоквиумски недели  
во летниот семестар 

/ / 
/ / 

Заверување на летниот семестар  
и пријавување на испити  
за летниот испитен рок 

од  31.5.2021 до 4.6.2021 

Летен испитен рок 
Прв испитeн рок Втор испитен рок 
9.6. – 16.6.2021 17.6. – 26.6.2021 

Пријавување на испити  
за есенскиот испитен рок од 13.8.2021 до 18.8.2021 

Есенски испитен рок 
Прв испитeн рок Втор испитен рок 
20.8. – 27.8.2021 30.8. – 13.9.2021 

Запишување на зимскиот семестар 
за учебната 2021/2022 година од 20.9.2021 до 24.9.2021 

Планирани промоции на 
магистрирани студенти ноември 2020;  февруари 2021 и јуни 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ЗА СТУДИСКАТА 2020/21 ГОДИНА 
 
 

 ВО 2020 ГОДИНА 
 
За сите граѓани на РМ 

• 11 Октомври (недела), односно 12 Октомври (понеделник)  Ден на народното востание  
• 23 Октомври, Ден на македонската револуционерна борба  
• 08 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 РМ  

• 22 Ноември, Ден на Албанската азбука  
 
За граѓаните припадници на турската заедница во РМ  

• 21 Декември, Ден на настава на турски јазик   
 
 ВО 2021 ГОДИНА 
 
За сите граѓани на РМ 

• 01 Јануари, Нова Година  
• 07 Јануари, Божик  
• 01 Мај, Ден на Трудот  
• 3 мај, Велигден, вториот ден на Велигден  
• 13 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)  
• 30 Април, Велики Петок, петок пред Велигден  
• 18 Јуни, Духовден, петок пред Духовден  
• 28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)  

 
За граѓаните од католичка вероисповед  

• 5 Април, Велигден, вториот ден на Велигден  
 
За граѓаните од муслиманска вероисповед  

• 20 Јули, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам  
 
За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ  

• 19 Септември, Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур   
 
За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ  

• 28 Септември, Меѓународен ден на Бошњаците  
 
За граѓаните припадници на српската заедница во РМ  

• 27 Јануари, Свети Сава  
 
За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ  

• 8 Април, Меѓународен ден на Ромите   
 
За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ  

• 23 Мај, Национален ден на Власите   


