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Упатство за Gmail и iKnow  

за студенти запишани во ПРВА година на 

додипломски студии 

 

 

 

1. Упатство за најава на iKnow системот 

2. Упатство за пополнување на зимски семестар со 

слушани предмети 

  



 

 

Во iKnow системот (https://iknow.uklo.edu.mk) се најавувате со е-маил адреса и 

лозинката од моментот на електронското запишување. Во изминатиов период имате 

порака дека сте внесени во системот. Доколку сте ја заборавиле лозинката прегледајте 

го чекор 2. 

 

ЧЕКОР 1. Најава на iKnow системот 

Напомена: 

Внимавајте лево горе да пишува Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 

Ако точно ги внесовте Вашите податоци ќе се отвори Вашето електронско досие на 

студии. Тука се прикажани сите семестри и предмети кое се слушани и оцените кои се 

внесени од страна на професорите. 

 

  

iKnow UKLO 

https://iknow.uklo.edu.mk/


ЧЕКОР 2. Заборавена лозинка за iKnow 

Доколку сте ја заборавиле лозинката за системот или не ја прифаќа старата лозинка, 

лесно може да ја промените во нова. 

Отворете ја страницата на iKnow системот: https://iknow.uklo.edu.mk 

Напомена: 

Внимавајте лево горе да пишува Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 

Изберете заборавена лозинка и потоа внесете ја вашата е-маил адреса: 

  

Проверете ја Вашата пошта, каде треба да имате нова порака од „iKnow - Online 

студентска служба“, отворете ја пораката и ќе забележите опција за промена на 

лозинка: 

 

Ако кликнете на означеното поле ќе се отвори нов прозорец кој од вас ќе побара ДВА 

пати да внесете една иста (НОВА) лозинка за на iKnow системот. Ако успешно ја 

променивте лозинката може да го направите ЧЕКОР 1 и да се најавите на системот. 

  

https://iknow.uklo.edu.mk/


ЧЕКОР 3. Запишување на семестар и предмети во iKnow 

Сите студенти од прва година мора да запишат зимски семестар за оваа академска 

година. Секој од Вас треба сам да си ги пополни предметите (задолжителни и изборни) 

кои ги слушал во овој семестар. 

Според елаборатот за секоја студиска програма, секој предмет е означен со ШИФРА, 

ИМЕ и БРОЈ НА КРЕДИТИ. Добро внимавајте на ова при избор на предмети. 

Елаборатите со предметите може да ги пронајдете на страната на Педагошки факултет, 

во делот на Студии →Прв циклус - LINK 

На следнава слика се гледа како изгледа листа на предмети за ПРВ семестар за насоката 

Наставник, земена од Елаборатот на веб. Првата цифра во шифрата го претставува 

бројот на семестарот. Значи, ПФН 100 е предмет од прв семестар, ПФН 305 е предмет 

од трет семестар итн. Некогаш после шифрата на предметот може да стои година, што 

го означува одобрувањето на елаборатот, пр. ПФН 102/2017, тоа значи дека предметот е 

ПФН 102 според елаборат од 2017 година., или ПФВ 504/17. Вие студирате според 

елаборатите од 2017 година, освен студентите од Социјална и рехабилитациска 

педагогија кои се пријавуваат според новиот елаборат. 

 

Во iKnow системот, прво се најавувате – чекор 1, а потоа пристапувате во делот 

„ЗАПИШАНИ СЕМЕСТРИ“. Тука се појавува опција за упис на зимски семестар и со 

копчето внеси се запишува семестарот и се појавува подолу во табела. 

  

 

Потоа се преминува во мени „ПРЕДМЕТИ“ каде треба да се запишат предмети во 

избраниот семестар, како и професорите кои го предаваат соодветниот предмет.  

 

 

https://pfbt.uklo.edu.mk/studii/prv-ciklus/


 
Предметите се избираат само од првите две полиња. Со црвена боја е полето за 

задолжителни предмети, со сина боја е поле на изборни предмети. Третото поле не се 

користи. Предметите во листите се наредени по азбучен ред и се опишани со име, шифра 

и број на кредити. Внимателно одберете го Вашиот предмет (со точна шифра како во 

елаборатот и број на кредити)  и потоа со кликнување на Копчето >> се пренесува во 

десното поле. 

 

Секој предмет посебно се преместува од лево на десно, еден по еден, значи не може 

повеќе наеднаш. Доколку ова го правите преку мобилен телефон, полињата изгледаат 

празни. Треба да кликнете на нив и ќе се појави листата со предмети. 

На крај, полињата на десната страна треба да ги прикажуваат сите предмети кои сте ги 

слушале во овој семестар. За да се запишат како слушани се избира копчето ЗАПИШИ, 

кое се наоѓа десно долу, под полињата со предмети. Системот ќе започне со запишување 

на предметите и по кратко време истите ќе се појават во полето горе: 



 

Тука се проверува уште еднаш дали листата е во ред, и се избира соодветен професор од 

листата на професори кои Вас ви го предаваат тој предмет. 

На овој начин успешно го запишавте зимскиот семестар во оваа академска година.  

 

Наредно е да се пријават испити онлајн кога ќе се објави соопштение за истото. За тоа 

може да се користи Упатството за работа во iKnow за сите студенти. 

 

Доколку имате прашања или проблеми пишете на  

josif.petrovski@uklo.edu.mk 

 

 


