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Врз основа на член 110 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ 

број 82/2018), во врска со организирање на практична настава за студентите, на предлог од 
Продеканот за наставна дејност, Наставно-научниот совет на Факултетот, на 35-та редовна 
седница одржана на 30 мај 2019 година, ја донесе следнава  
 
 

О Д Л У К А 
за начинот на реализација на практичната настава за студентите  

на прв циклус студии на студиски програми воведени во 2017/18 година 
 
 

 1. Студентите на прв циклус на студии на Машинскиот факултет во Скопје 
задолжителната практична настава во секоја студиска година (I, II, III и IV), во согласност со 
студиските и предметните програми воведени од учебната 2017/18 година ја реализираат на 
следниве начини: 
 а) Во прва (I) студиска година - со стекнување на потпис за одредени предметни 
програми, како потврда дека се реализирани практичните наставни активности во форма на 
лабораториски, односно графички вежби и други практични активности во форма на 
проектни, тимски и самостојни задачи. 
 б) Во втора и трета (II и III) студиска година, со посета на практична настава 
(запознавање со организационата поставеност, капацитет и опрема, производни или услужни 
процеси и слични активности) во организации и установи, односно субјекти во земјата и 
странство. 
 в) Во четврта (IV) студиска година, со стекнување на потпис за предметни програми со 
назив пракса во осми семестар, како потврда дека е реализирана програмата за предметот, 
односно праксата.  
 г) Во сите студиски години низ формата на теренска настава која се реализира во 
рамките на вежбите по одделни предметни програми со еднодневна посета на субјекти во 
градот и околината кои се занимаваат со дејности од областа на наставниот предмет и низ 
формата на теренска настава која се реализира по студиски програми, со повеќедневни посети 
на субјекти во земјата и странство кои се занимаваат со дејности од насочениот дел на 
студиската програма.  
  
 2. Практичната настава за студентите во прва (I) година се реализира во текот на 
зимскиот и летниот семестар, во лабораториите, компјутерските училници и работилница по 
ИНД на Факултетот, во обем и времетраење утврдени со три предметни програми, и тоа: 
предметите машински материјали 1 и инженерска графика на сите студиски програми, додека 
предметот дизајнерски техники само на студиската програма ИНД, а предметот машински 
материјали 2, како трет предмет на сите останати студиски програми. 
 
 3. Практичната настава за студентите во втора (II) и трета (III) година се реализира по 
завршување на наставните активности во летниот семестар, според утврдени правила, во 
организации и установи со кои Факултетот има потпишано меморандуми или договори за 
соработка, субјекти во кои студентите сами ќе обезбедат пристап и субјекти од странство во 
кои пристапот се обезбедува преку студентска размена низ формите на студентско 
организирање, во обем од четири часа во денот и времетраење од 30 дена. 
 
 4. Практичната настава за студентите во четврта (IV) година се реализира во текот на 
летниот семестар, во субјекти во кои студентите ги упатува предметниот наставник кој го 
покрива наставниот предмет пракса (престој и работа на студентот во текот на семестарот во 
стопански правни субјекти, изработка, презентација и одбрана на елаборат под менторство на 
стручно лице од фирмата домаќин и предметниот наставник) на соодветната студиска 
програма, во обем и времетраење утврдени со предметната програма. 



 
 5. Практичната настава низ формата на теренска настава се реализира во текот на 
зимскиот или летниот семестар, а ја организира предметниот наставник кога се реализира во 
рамките на вежбите по одделен наставен предмет, односно Институтот кој е носител на 
студиската програма кога теренската настава се реализира по студиска програма.  
 
 6. Известувањето и упатувањето на студентите за реализација на практичната настава 
од точка 3 на оваа одлука (практична настава за студентите во втора и трета година) се врши 
преку Центарот за кариера на Машинскиот факултет во Скопје.  
 
 7. Реализацијата на практичната настава согласно точка 2 и 4 од оваа одлука ја 
потврдува предметниот наставник со потпис во индексот на студентот, а практичната настава 
реализирана согласно точка 3 ја потврдува одговорното лице за пракса - ментор во институтот 
кој е носител на студиската програма на која е запишан студентот. 
 
 8. Практичната настава во втора (II) и трета (III) студиска година студентите 
задолжително ќе ја реализираат по завршување на наставните активности во учебната година 
во која запишале зимски вторпат и летен вторпат (III и IV) семестар, односно зимски третпат 
и летен четвртипат (V и VI) семестар, а најдоцна до 30 септември, односно до почетокот на 
новата учебна година. 
 
 9. Студентите од сите студиски години кои имаат интерес за стекнување поголемо 
практично искуство, можат по завршување на наставните активности во учебната година да 
реализираат практична настава во времетраење од 30 дена, без оглед дали студиската година 
ја запишуваат по прв пат или повторително и независно од задолжителните начини на 
реализација на практичната настава за секоја студиска година пропишани со оваа одлука. 
 Факултетот во случаите од претходниот став има обврска на барање од студентот да 
издаде упатница - писмо за реализација на практичната настава, за субјекти во кои студентите 
сами ќе обезбедат пристап. 
 
 10. Упатство за реализација на практичната настава во времетраење од 30 дена ќе 
донесе деканот, а ќе биде поставено на web страната на Факултетот. 
 
 
 
          Одлуката да се достави до: огласна табла, студентска служба, продекан за наставна 
дејност, наставно-научен совет и архивата на Машински  факултет во Скопје. 
 
 
 

 Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје  
       Машински факултет - Скопје 

                   Декан 
 

                        Проф. д-р Дарко Данев 
 


