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ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  

“БАЛКАН ЕКОНОМИК ФОРУМ” 
 

Тркалезната маса 
“Практична обука – средба на релевантните заинтересирани 

страни” 
(26.01.2018 година) 

 
 

ПРЕДЛОГ ПРОМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ  И УСЛОВИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА СТУДЕНТИТЕ 

 
I. Воведни напомени 

 
1) Силна препорака: ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ДЕФИНИРААТ ТЕРМИНИТЕ 

ПРАКСА/ПРАКТИЧНА НАСТАВА/ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА, и да се 

ДЕФИНИРА ДАЛИ ПРАКСАТА Е ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИЛИ НА 
ДОБРОВОЛНА ОСНОВА.  

2) Препорака: Практичната настава да не биде задолжителна, туку на 
доброволна основа. Доколку е задолжителна, со цел да биде 

целисходна и да ги даде очекуваните резултати, да се 
одреди/ограничи која година на студии треба да биде предмет на 

дефинирање (предлогот е да бидат студенти од повисоките години-
запишана трета или четврта/завршна година на студии со 

реализирани минимум 120/180 ECTS) 
3) Потребно е да има урнек договор за универзитетите и компаниите, 

за да им се олесни процесот на оние кои првпат влегуваат во 
спроведувањето на концептот практична обука/настава. 

4) Појдовни дефиниции: 
 Пракса - општа референца 

 Практична настава - пракса реализирана во рамки на 

наставата, можат да ја реализираат само активни студенти на 
прв, втор или трет циклус на студии, со Упатница од 

Факултетот 
 Практикантска работа - пракса која може да ја реализираат 

и дипломирани студенти (подлежи на законски одредби 
дефинирани во рамки на Законот за волонтерство) 
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II. Минимум предуслови за студентите 
 

1) Кога студентите треба да ја комплетираат нивната практична обука? 
(Член 1) 

- Во било кој период од годината, а не само во летниот период. За 
некоја пракса е потребно и период подолг од еден месец-три 

месеци на пример, зависно од областа на студии. 
2) Колку денови во неделата и вкупно треба да трае практичната 

обука? Дали се тоа само работните денови? (Член 2) 
- Секој ден во неделата, не помалку од 3 часа, ниту повеќе од 8 

часа, но притоа треба да се има предвид дека секој ангажман 
поголем од 1 час наметнува измени во третманот на практикантот 

согласно Законот за работни односи т.е. подлежи на плаќање на 
минимален износ за ангажманот. 

3) Дали треба да се дизајнира студентски дневник и кој треба да го 

провери? Када да се чува после завршување на практичната обука? 
(Член 5) 

- Да, студентскиот дневник е повеќе од потребен за да се следат 
активностите на студентот-практикант. Овој дневник треба да го 

контролира и провери менторот од компанијата/институцијата 
која го прима практикантот, а треба да се чува во досието на 

студентот во Центарот за кариера во рамки на високообразовната 
институција кадешто студентот студира. 

4) Кои се правата и обврските на студентите? 
- Студентот-практикант треба да биде осигуран, заштитен со 

трипартитен договор (студент-компанија/институција-факултет), 
со назначен ментор во компанијата/институцијата каде 

реализира практична настава. Негова обврска е професионално 
извршување на активностите, необелоденување на тајните и 

доверливи податоци за компанијата/институцијата каде изведува 

практична настава, редовност на работното место и одговорност 
во односот кон претпоставените и почитување на кодексот усвоен 

во рамки на организацијата каде реализира практична настава. 
 

III. Менторство 
 

1) Која организациона единица во рамки на Факултетот е надлежна за 
практичната обука? (Член 3)  

- Центарот за кариера при Универзитетот/Факултетот 
2) Кој е “ментор”? (Член 4) Дали менторот треба да биде од истото 

поле/област на студии како и студентот? 
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- Да, ментор треба да биде професор од поле/департман на студии 

како и студентот. 
3) Кои се обврските на менторот кон студентот? Кон 

компанијата/Универзитетот? 
- Посуштински се обврските на менторот во рамки на 

компанијата/институцијата каде студентот оди на практична 
настава. 

4) Дали треба да постои ментор во компанијата и Универзитетот? 
- Да. 

5) Колку често менторот треба да се среќава со студентот? Како 
менторот треба да го насочува студентот? 

- Менторот од компанијата/институцијата е потребно целовремено 
да ја надгледува активноста на студентот-практикант и да му 

дава насоки по кои истиот треба да постапува и да се 
надоградува, со цел практичната настава да биде целисходна и 

да ги даде очекуваните резултати. 

6) План за континуирани повратни информации од студентот кон 
менторот 

- Менторот од компанијата/институцијата дава повратна 
евалуација за студентот со проверка и потпишување на неговиот 

Дневник за работа. 
 

IV. Вреднување 
 

1) Како треба да се вреднуваат резултатите на студентот? (Член 6) 
- Дневникот на активности е основно мерило за анагажманот на 

студентот-практикант. 
2) Од кого? Од двајцата ментори? 

- Само од менторот во компанијата/институцијата бидејќи тој во 
текот на целиот период на практична настава е во близок и 

непосреден контакт со практикантот. 

3) Дали резултат од вреднувањето ќе влијае дали дали практичната 
обука ќе се смета (или не) за завршена (успешна)? 

- Во ред е да се категоризира практичната настава како успешно 
реализирана или обратно, но за тоа крајната евалуација ја има 

менторот од компанијата/институцијата каде се реализира 
праксата. 

4) Дали треба да се воведе ниво на остварување на практичната обука 
(просечен, над просекот, одличен или во вид на оценки од 5 до 10), 

кое потоа ќе се чува на факултетот (Универзитетот) за 
информирање на идните работодавачи? 

- Нема потреба од толку стриктно оценување на практичната 
настава. 


