
Согласно со студиската програма на интегрирани студии од прв и втор циклус по 
ветеринарна медицина (акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование со решение бр. 1409-402/2 од 23.2.2018 год.), Факултетот за 
ветеринарна медицина – Скопје при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје го 
донесе следното  
 
 
 

УПАТСТВО ЗА  
РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ТЕРЕНСКА/КЛИНИЧКА ПРАКТИКА 

 
 
За поголема информираност и почитување на постапката за остварување на практична 
настава ги известуваме студентите за следново:  
 

1. Kлиничката/теренска практика е предвидена да се реализира по завршувањето 
на и е услов е за запишување во секоја погорна студиска година. Во првите пет 
студиски години студентите треба да ја реализираат во Универзитетската 
ветеринарна болница или во лабораториите при ФВМС, преку соодветните 
катедри, или, пак, во амбуланти, фарми и индустриски претпријатија, по 
слободен избор. Во XI семестар практиката се реализира исклучиво вон 
Факултетот (екстрамурално) и е услов за пристапување кон изработка и одбрана 
на дипломски труд. 
 

2. Доколку одлучи клиничката/теренска практика да ја реализира вон ФВМС 
(екстрамурално), студентот истата може да ја реализира само во организации – 
установи со кои Факултетот има склучено договор за изведување на практична 
настава за студенти (списокот на организациите – установите е истакнат на веб 
страната на Факултетот а може да се подигне од архиватa на Факултетот).  
 

3. Kлиничката/теренска практика е во времетраење од 240 работни часа, односно 
30 дена (8 часа во денот).  
 

4. Пред почетокот на практиката од страна на Факултетот на студентот му се 
издава документ – интерна упатница за негово упатување до организациската 
единица на Факултетот, односно, доколку практиката се реализира 
екстрамурално, се издава документ – упатница до организацијата – установа 
каде што ќе се реализира практиката и потврда за редовен студент потпишани 
од Деканот. 
 

5. Студентот за време на реализација на клиничката/теренска практика води 
Работен дневник за секојдневните активности. Овој дневник по завршената 
практика му се доставува на координаторот на клиничката/теренска практика. 
 

6. По завршената клиничка/теренска практика на студентот му се издава документ 
– интерна потврда (доколку практиката е реализирана во рамкикте на ФВМС),  
односно документ – потврда (доколку практиката е реализирана 
екстрамурално). Овие документи со своерачен потпис ги потврдува 
координаторот за клиничката/теренска практика, а студентот ги доставува до 



службата за студентски прашања пред запишувањето во погорна студиска 
година, односно пред пријавувањето на изработка на дипломска работа. 
 

НАПОМЕНА: Доколку студентот сака да оствари практична настава во организација 
со којашто Факултетот нема склучено Договор за изведување практична настава на 
студенти, тогаш студентот треба да ја информира организацијата дека е потребно да 
стапи во контакт со продеканот за настава, со цел отпочнување на постапка за 
потпишување на Договор за практична настава. 

 

Координатор на клиничката/теренска практика 

проф. д-р Пламен Тројачанец 

Продекан за настава 

проф. д-р Игор Улчар 

 


