
                                          
 
 
 
Република Северна Македонија  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  
Факултет за драмски уметности  
Бр. 0202-294/12 
10.06.2021 година  
С к о п ј е  
 
Врз основа на член 57  од Статутот на Факултетот за драмски уметности( Универзитетски 
гласник 455/2019), и член 24 од Правилникот  за условите, критериумите, правилата и 
постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор 
циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
(У.Г. 417/2019) Наставно научниот и уметнички совет на Факултетот, на 5-тата седница за 2021 
година одржана  на ден  10.06.2020 г. ја донесе следната 
  
 

ОДЛУКА ЗА 
Усвојување на календар на активности за академска 2021/2022 

 
 

1. Се усвојува следниот календар на активности  и неработни денови во 
студиската 2021/2022година 

 
 
Почеток на студиската 2021/22 година и 
почеток на наставата 
 

 
4 октомври 2021 (понеделник) 

 
Времетраење на наставата во зимскиот 
семестар (15 недели) 
 

 
4 октомври 2021 - 14 јануари 2022 

 
Прва испитна сесија (4 недели) 
 

 
17 јануари - 11 февруари 2022 

 
Времетраење на наставата во летниот 
семестар (15 недели) 
 

 
14 февруари - 27 мај 2022 

 
Втора испитна сесија 
(5 недели) 
 

 
30 мај - 01 јули 2022 

 
Трета испитна сесија 
(4 недели) 
 

 
22 август - 16 септември 2022 

 
2. Роковите за пријавување испити, запишување и заверка на зимскиот односно летниот 

семестар ги утврдуваат единиците на УКИМ. 
 

Неработни денови 
за студиската 2021/22 година 

 
 ВО 2021 ГОДИНА 

 
За сите граѓани на РМ 

 11 октомври (понеделник), Ден на народното востание, 
 23 октомври (сабота), Ден на Македонската Револуционерна Борба,  
 8 декември (среда), “Св. Климент Охридски”, 

 
 
 



За сите граѓани од католичка вероисповед 
 01 ноември (понеделник), Празникот на сите светци, 
 25 декември (сабота), првиот ден на Божик 

 
За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ 

 22 Ноември (понеделник), Ден на Албанската азбука 
 
За граѓаните припадници на турската заедница во РМ 

 21 Декември  (вторник), Ден на настава на турски јазик 
 

 ВО 2022 ГОДИНА 
 
За сите граѓани на РМ 

 01 Јануари (сабота) , Нова година 
 07 Јануари(петок), Божиќ 
 25 Април(понеделник), втор ден на Велигден 
 01 Мај(недела), Ден на трудот 
 02 Мај (понеделник), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам 
 24 Мај (вторник), „Св.Кирил и Методиј“, Ден на сесловенските просветители 
 02 Август (вторник), Ден на Републиката 
 08 Септември (четврток), Ден на независноста 

 
За граѓаните од православна вероисповед 

 06 Јануари (четврток), Бадник, ден пред Божиќ 
 19 Јануари (среда) , Богојавление (Водици) 
 22 Април(петок), Велики Петок, петок пред Велигден 
 10 Јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден 
 28 Август (недела), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) 

 
За граѓаните од католичка вероисповед 

 18 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден 
 
За граѓаните од муслиманска вероисповед 

 09 Јули (сабота), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам 
 
За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ 

 16 Септември (петок), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур 
 
За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ 

 28 Септември (среда), Меѓународен ден на Бошњаците 
 
За граѓаните припадници на српската заедница во РМ 

 27 Јануари (четврток), Свети Сава 
 
За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ 

 8 Април (петок), Меѓународен ден на Ромите 
 
За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ 

 23 Мај (понеделник), Национален ден на Власите 
 
 

Декан 
Проф. М-р Мими таневска Србиновска 
 
 
 
 
 

Доставено 
-Архива 
-Веб страна 
 


