Соопштение за полагање на колоквиуми во организација на К-ХТО, ГФ, во летен
семестар 2021-2022 година, преку ZOOM, кај проф. Љупчо Петковски
Колоквиумите ќе се одржат во виртуелните училници според распоредот за предавањата,
во следните термини:
Предмет
ХТК – Хидротехнички конструкции (г, 3+2)
ХЕО – Хидроенергетски објекти (х, 3+2)
ЕВР – Економика на водни ресурси, (х, 3+2)

1. колоквиум
7.4.2022, од 09:00,
Амфитеатар
5.4.2022, од 09:00,
ХЛ
12.4.2022, од 09:00,
ХЛ

2.колоквиум
26.5.2022, од 09:00,
Амфитеатар
24.5.2022, од 09:00,
ХЛ
31.5.2022, од 09:00,
ХЛ

Колоквиумот по ХТК ќе се одржи по групи со најмногу 10 студенти. Затоа, студентите
најдоцна до 5.4.2022 треба да изберат дали ќе го полагаат првиот колоквиум. Изборот по
е-пошта да го достават на следната адреса fpanovska@gf.ukim.edu.mk
Поделбата по групи и почетокот на првиот колоквиум за секоја група, за предметот ХТК,
ќе може да ја симнете од 6.4.2022 од сајтот на К-ХТО http://khto.gf.ukim.edu.mk/
Тие што ќе полагаат, мора да ги обезбедат следните услови:
(1) Да го подесат така компјутерот да бидат видливи, но и да биде видлив работниот
простор пред нив, каде ќе имаат 4-5 празни листови (за правење концепт) и прибор за
пишување.
(2) Да поседуваат индекс (или друг документ за идентификација),
(3) Додека трае испитот да нема поместување и постојано да биде вклучено видео и
аудио.
(4) За да се намали шумот, пожелно е да користите слушалки (било какви, може и од
мобилен телефон).
Секој студент испитната комбинација ќе ја добие на екран, по случаен избор. Времето за
правење на концепт ќе биде најмногу 30 минути. Потоа, одговорите ќе бидат усмени, пред
останатите студенти и пред професорот, односно со максимална транспарентност.
Доколку некој не ги исполни наведените услови во тек на on-line испитот, тогаш ќе се
заведе дека се откажал од полагањето на испитот.
За тие студенти, кои сè уште не го користеле програмот ZOOM, видеото со упатство за
користење на апликацијата ZOOM (https://zoom.us/), за активно "on-line" следење на
состанок (настава или испит), за поврзување со laptop (windows), може да погледнат на
следниот сајт https://www.youtube.com/watch?v=B1RU7gbkpNA
Скопје,
22.3.2022 година

Ljupcho Petkovski
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