
УПАТСТВО ЗА  
ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТЕН ДНЕВНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ТЕРЕНСКА/КЛИНИЧКА ПРАКТИКА 
  
 

1. Работниот дневник за вршењето на теренска/клиничка практика се 
пополнува електронски. Се состои од насловна страница и од протоколи 
за преглед кои се нумерираат и за секој нареден работен ден се почнува 
од бр. 1. Образецот за работниот дневник во ворд-документ-формат е 
достапен на факултетската веб-страница. Пополнетиот дневник му се 
предава на координаторот на теренскатата/клиничка практика во 
печатена форма. 

2. На крајот од секој работен ден, доколку теренската/клиничка практика се 
одвива екстрамурално, треба да има потпис од студентот и факсимил од 
докторот по ветеринарна медицина (ДВМ) под чиј надзор се врши 
практиката, односно лицето од институцијата кое врши надзор врз 
студентот за време на неговата практика. Исто така, доколку практиката 
се одвива во рамките на ФВМС, на крајот од секој работен ден, во 
работниот дневник е потребен потпис на студентот и на раководителот 
на катедрата каде што се одвива клиничката/теренска практика. 

3. Следниот работен ден започнува со нова страница со наведен датум.  
4. Страниците на дневникот се нумерирани. 
5. Доколку студентот одлучи теренскатата/клиничка практика да ја изврши 

во неколку различни претпријатија односно катедри на ФВМС, за секое 
претпријатие односно катедра ќе треба да донесе посебен работен 
дневник. 

6. Потврдата за извршена теренскатата/клиничка практика може да се 
пополнува електронски или рачно. На предвиденото место мора да биде 
ставено името и презимето, како и своерачен потпис и факсимил на 
лицето под чиј надзор е извшена теренската/клиничка практика, односно 
потпис на раководителот на катедрата под чиј надзор е извршена 
практиката, доколку истата се изведува во рамките на ФВМС.  

7. Доколку студентот одлучи теренскатата/клиничка практика да ја изврши 
во неколку различни претпријатија односно катедри на ФВМС, за секое 
претпријатие односно катедра ќе треба да донесе посебна потврда. 

8. Со потврдата мора да се докаже дека се изработени 240 работни часа, т.е. 
30 работни дена (8 часа на ден). 

 
 
 


