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Вовед

 Овој документ служи за запознавање со дигиталната 
алатка „Students2Students“ која има цел да ги реши честите 
административни проблеми со кои се соочуваат студентите на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” (понатаму во текстот УКИМ). 
Алатката е наменета да биде дел од IKnow системот при УКИМ. Во 
продолжение следува детален приказ на функциите на алатката, 
односно како се користат и какви решенија нудат. Упатството 
можело да се искористи како појдовна точка во процесот на 
изготвување на финален производ.

Домен на дигиталната алатка

 Алатката Students2Students ќе проба да ги реши проблемите 
со кои студентите често се соочуваат, а кои всушност претставуваат 
прекшување на нивните студентски права. Студентите при УКИМ 
често се соочуваат со проблеми како невнесена оцена од страна 
на професорот во веќепостоечкиот систем iKnow или неоднесена 
хартиена пријава за положен испит во студентската служба. 
Тргнувајќи оттука, се јавува потребата од  надградба на iKnow 
системот, преку кој студентите би можеле електронски да ги 
пријават овие пропусти. Кај студентите и професорите системот 
iKnow е идентификуван како доверлив. Оттука, сериозноста на 
пријава на проблем преку него е поголема од досегашните начини.

 Голем број на студенти секојдневно се соочуваат со плаќање 
на казна за задоцнето запишување на семестар. Тоа се должи на 
неможноста да запишат предмет за чив условен предмет сè уште 
немаат оцена во електронскиот систем iKnow. Дополнително, 
студентите кои се пред дипломирање мораат да го комплетираат 
своето студентско портфолио на пријави за испит за да  можат 
да пријават дипломска работа. Голем број на студенти доцнат со 
дипломирање поради неоднесена потпишана хартиена пријава 
од страна на професорот. Oвој административен застој има
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опасност да им ги загрози плановите да аплицираат за работа 
или за додипломски студии, бидејќи ја немаат дипломата која 
задолжително треба да се достави при аплицирање.

 Преку “Students2Students”, студентите ќе имаат можност да 
пријават невнесени оцени во електронскиот систем или неоднесени 
пријави во студентска служба (за апсолвенти). Пријавата првично 
ќе стигне до студентскиот правобранител на факултетот, кој потоа 
има обврска да ги препрати пријавите до професорот, откако ќе 
ја провери нивната валидност. Ова отвора нова перспектива и 
можност за пријавување на проблеми од слична природа, кои исто 
така се заштитени со студентски права, како на пример доцнење на 
резултати од испит. Дополнително, дигитализацијата на процесот 
на пријава како „копче” со веќе автоматски генерирани форми ја 
исклучува веројатноста за грешки од учесниците на процесот, како 
и веројатноста од негова злоупотреба. Суштинско е да се напомене 
дека со оваа алатка, улогата на студентските правобранители ќе 
се валидира и би се избегнале непријатности помеѓу студент - 
студентско тело, студент - професор и  студентско тело - професор.
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Функционалности

 Корисничко сценарио „Студент”:
 - Најавете се на iKnow системот
 - Во одделот „Предмети“ има листа на сите „предмети“ што 
сте ги слушале тој семестар

 - До името на секој професор се наоѓа копчето „Пријави“

 - Кликни на копчето „Пријави“ доколку сакате да пријавите 
некој проблем
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 - Откако ќе се изврши тоа пред Вас треба да има табела 
„Информации за пријава“
 - Оваа табела го содржи Вашето име и презиме, бројотј на 
индекс, предметот за кој го пријавувате проблемот и името на 
професорот кој Ви предава. (Табелата е автоматски генерирана 
Вие не може ништо да менувате)

 - Под табелата се наоѓа паѓачки список (drop-down list) на 
кој можете да го одберете типот на пријава.

 - Одберете една од понудените опции за тип на пријава
 - За крај кликнете на копчето „ПРИЈАВИ“
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 - Автоматски генерираната пријава е испратена до 
правобранителот за валидација

 Корисничко сценарио „Студентски правобранител”: 
 - Најавете се на iKnow системот
 - Во одделот „Студентски барања“ има табела на сите што 
испратиле некоја пријава

 За полесна навигација: 
 - Во првата колона пишува број на пријава;
 - Во втората колона датум кога е пријавена;
 - Во третата колона тип на пријава;
 - Во четвртата колона со кликање на синиот текст „Преземи“ 
може да се превземе пријавата како pdf документ

 - Во петтата колона постојат две копчина зелено и црвено;
 - Црвено: Откако ќе кликнете на ова копче пријавата се 
одбива и студентот добива автоматски генерирана електронска 
пошта од правобранителот како одговор зошто неговата пријава е 
oдбиена
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 - Зелено: Откако ќе кликнете на ова копче пријавата се 
одобрува и се испраќа автоматски генерирана електронска пошта 
до професорот за поднесената пријава. За валидација во CC е 
вклучен и правникот на факултетот.

 - На крајот на секој ред се наоѓа опција да се провери 
валидност(дали законски е валидна пријавата)
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 - Законски валидна(за конкретните проблеми - невнесена 
оцена и неоднесена пријава) означувa:

Опција Технички ограничувања Законски 
регулативи

Невнесена 
оцена

- почнато запишување на 
семестар - полето за оцена 
да е празно

рок од 10 дена од 
денот на полагање

Неоднесена 
пријава

- освоени 234 кредити за 
четиригодишни студии или 
174 кредити за тригодишни 
студии

рок од 10 дена по 
завршување на 
испитот

 - Со синото копче „Прикачи распоред“ (над колоната 
„Барање“) можете да го прикачите распоредот за кога започнуваат 
и завршуваат испитите, за да може автоматски да се валидираат 
пријавите
 - Ова копче постои за да не настане несовесно користење на 
системот од страна на студентите
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 Корисничко сценарио „Професор”:
 - Најавете се на iKnow системот
 - Во одделот „Пријави“ има табела на сите „пријави“ што 
биле одобрени од студентскиот правобранител како валидни

 За полесна навигација: 
 - Во првата колона пишува тип на пријава;
 - Во втората колона пишува за кој предмет е поднесена 
пријавата;
 - Во третата колона пишува за кој семестар е поднесена;
 - Во четвртата колона пишува дали предметот е 
задолжителен (Зад.) или изборен(Изб.)
 - Во петтата колона пишува група и насока на студентот кој 
ја поднел пријавата
 - Во шестата колона пишува број на индекс на студентот кој 
ја поднел пријавата








