Почитувани студентки и студенти,
Со настапувањето на ситуацијата поврзана со COVID-19 вирусот и мерките за негово
неутрализирање и ерадикација кои ги преземаат сите релевантни и надлежни институции
во РС Македонија, се наметна и потребата за вонредно функционирање и реорганизирање
на тековните активности и во рамки на нашиот Универзитет и Правен факултет.
Врз основа на заклучоците на Владата на РС Македонија, почнувајќи од 11.03.2020
година, во траење од 14 дена, нема да се одржува настава на сите високообразовни
институции во државата, меѓу нив и на нашиот Правен факултет.
Поради специфичноста на ситуацијата, а во интерес на одржување на соодветна
динамика и континуитет во високообразовниот процес во вонредни услови, ги повикувам
сите студенти на Правен факултет – Кичево и дисперзираните студии во Битола и во
Струга, слободно да се обратат на службените email адреси на предметните наставници и
нивните соработници (асистенти) со цел добивање на директни информации во врска со
материјалот за летниот семестар, а посебно за материјалот за полагање на прв колоквиум,
како и за изработка на семинарски работи. Сите активности се однесуваат подеднакво за
сите студентите од прв, втор и трет циклус на студии на Правниот факултет. Во контекст
на тоа:

-

Сите наставници ќе настојуваат да обезбедат соодветни материјали за учење за
предметната материја за летниот семестар, посебно за претстојните 14 дена;

-

Сите наставници редовно ќе објавуваат соопштенија и информации во врска со
нивните предмети;

-

Сите наставници ќе предвидат дополнителни активности за студентите во смисла
на изработка на семинарски работи, проектни задачи, есеи и други слични
активности, како активности кои соодветно ќе се валоризираат во завршната
оценка;

-

Сите наставници ќе обезбедат соодветен начин за комуникација со студентите како
замена за консултациите.

Во согласност со препораките на Владата на РС Македонија, студентите и
наставниците се ослободени од настава, а вработените во административната служба
работат со намалено темпо и ограничен капацитет, но управата на Правниот факултет ќе
настојува да обезбеди соодветни услови за функционирање на тековните активности на
Факултетот во согласност со препораките на Владата на РС Македонија. На Правниот
факултет досега се преземени сите активности за неутрализирање и ерадикација на
COVID-19, препорачани од страна на Владата на РС Македонија и другите надлежни
органи.
Во интерес на пристапот до информации, Ве упатувам на директна комуникација со
Деканот, продеканите, раководителот на II циклус на студии и раководителот на III
циклус на студии и со другите членови на деканатската управа, како и директно со
назначените лица за контакт, за сите ваши прашања поврзани со наставните и
административните работи на Правниот факултет – Кичево и дисперзираните студии во
Битола и во Струга.
Лица за контакт:


Како лице за контакт за наставни работи за комуникација со студенти и странки на
Правниот факултет во Кичево и на дисперзираните студии во Струга, е назначена
Проф. д-р Светлана Вељаноска (svetlana.veljanoska@uklo.edu.mk);



Како лице за контакт за наставни работи за комуникација со студенти и странки на
Правниот факултет – Кичево, дисперзирани студии во Битола, е назначен Проф. д-р
Ице Илијевски (iilijevski@hotmail.com);



Како лице за контакт за извршување на административни работи со студенти и
странки на Правниот факултет во Кичево, е назначен Љупче Мицкоски
(ljupcemickoski@gmail.com)



Како лице за контакт за извршување на административни работи со студенти и
странки на Правниот факултет – Кичево, дисперзирани студии во Битола, е
назначен Пеце Милевски (milevski23@yahoo.com)



Како лице за контакт за извршување на административни работи со студенти и
странки на Правниот факултет – Кичево, дисперзирани студии во Струга, е
назначена Светлана Крстеска (svetlanakrsteska67@gmail.com)

Ви препорачуваме на Вашиот телефон да ја симнете аплкацијата Air Care - Air Quality
(MojVozduh) од Google Play, каде тековно се објавуваат сите информации, пресови, објави
и слично поврзани со COVID-19 вирусот, со што ќе бидете и лично во тек со сите
случувања. Информациите во врска со мерките и активностите кои ги презема и ќе ги
презема Правниот факултет, ќе бидат континуирано објавувани на веб страната и на
официјалниот профил на Факултетот на FaceBook.
Со надеж дека ситуацијата ќе се стабилизира, апелирам да ги почитувате препораките
на Министерството за здравство и да се информирате во врска со COVID – 19 од нивната
интернет страница: http://zdravstvo.gov.mk

Aegroto dum anima est, spes est!

ДЕКАН
Проф. д-р Горан Илиќ, с.р.

