Области из којих се обавља практична настава
Члан 5.
Практична настава се обавља из свих студијских области утврђених наставним програмима и
Статутом Шумарског факултета, а у складу са Програмом практичне наставе, који на предлог
одговарајућих Катедри, односно већа одсека доноси сваке године Наставно-научно веће
Факултета.
Програм практичне наставе који предлажу одсеци, мора да садржи и предлог финансијског
плана са структуром и величином трошкова и изворима средстава за њихово покриће.
У Програму практичне наставе, активности су прописане по предметима и наставним годинама.
Практична настава се организује и изводи из предмета, зависно од студијског програма, почев
од II семестра, а производна пракса, зависно од студијског програма, може почети најраније
после овереног IV семестра.
Практичну наставу припрема продекан за наставу, на предлог катедара и одсека, а за
остваривање плана у објектима ЦННО, задужени су и управник ЦННО, руководиоци теренске
наставе и предметни наставници.
Финансирање практичне наставе
Члан 6.
Програм практичне наставе који усвоји Наставно-научно веће Факултета, а који се односи на
извођење практичне наставе у оквиру објеката ЦННО финансира се на следећи начин:
 сопственим средствима Факултета са учешћем од 30% од укупних трошкова;
 средствима ЦННО са учешћем од 30%;
 партиципацијом студената од 40% .
Ако се програм практичне наставе реализује изван објеката ЦННО финансирање таквог
програма обавља се на следећи начин:




сопственим средствима Факултета у износу од 40%;
донаторством или спонзорством у износу од најмање 30%;
партиципацијом студената у износу од 30%.

За програм практичне наставе који се реализује у иностранству морају бити обезбеђена
финансијска средства у потпуности донаторством или спонзорством.
Члан 7.
Услови за обављање практичне наставе
Студент стиче право да учествује у реализацији практичне наставе ако је:
 уписан у одговарајући семестар студија;
 редовно похађао предавања и вежбе;
 одбранио семинарске радове, положио предвиђене колоквијуме, као и друге обавезе
предвиђене за успешно савладавање предвиђеног градива предмета или групе предмета.
Члан 8.

За сваку област практичне наставе, Научно-наставно веће Факултета на предлог већа одсека (у
даљем тексту: Веће), именује руководиоца за текућу школску годину.
Руководилац практичне наставе је обавезан да истакне списак тема/објеката у оквиру којих ће
се одржавати поједини облиици наставе као и максималан број студената који могу да обављају
ове активности.
Број и имена студената одређених за обављање појединих облика практичне наставе по
областима, за сваку област и објављује се на огласној табли и веб страни Факултета, најкасније
седам дана после завршетка уписа одговарајућег семестра.

Програм практичне наставе
Члан 9.
Програм практичне наставе садржи нарочито: област теренске наставе, школске праксе,
производне праксе или стручне екскурзије, временски оквир (почетак и завршетак поједних
облика практичне наставе), план одвијања појединих облика практичне наставе, по потреби у
договору са установом, односно организацијом у којој се ове активности обављају.
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Задатак треба да одговара образовном нивоу студента као и да буде у служби постављених
студијских и едукативних циљева појединих облика практичне наставе. Задатак треба да буде
јасан студенту у стручном и терминолошком смислу.
Место обављања производне праксе
Члан 10.
Производна пракса студената Факултета може се обављати у ЈП „Србијашуме“, ЈП
„Војводинашуме“, ЈП националних паркова, компанијама у области прераде дрвета,
комуналним предузећима, ЈП „Србијаводе“, организацијама и институцијама у земљи, чија је
делатност повезана са делатношћу Факултета.
Уколико стручна пракса подразумева и неки од програмских пакета који се користе у настави
појединих студијских програма, може се обављати у и специјализованим рачунарским
лабораторијама, рачунским центрима и институтима.
Поједини облици практичне наставе се могу обављати у организацијама, предузећима и другим
институцијама у иностранству, уколико постоје уговори о сарадњи са страним факултетима,
или за то постоји обострани интерес и уколико су обезбеђена средства за покриће трошкова за
такве облике практичне наставе.
Руководилац стручне праксе прави предлог и захтев према некој од установа, организација,
института за одговарајући вид производне праксе.
Руковођење практичном наставом у другим организацијама
Члан 11.
Уколико се поједини облици практичне наставе одвијају у појединим привредним или другим
организацијама, тим обликом наставе руководи лице из установе односно организације у којој

се облик практичне наставе обавља и које је задужено за студента и обавезно је да врши
свакодневни надзор над радом студента.
Руководилац практичне наставе Факултета са продеканом за наставу има обавезу да, током
обављања овог облика праксе обиђе студента/студенте.
Члан 12.
Студент, самостално или у групи, води дневник о реализацији праксе са одговарајућом
документацијом и обавезан је да попуни Практикум и уради детаљан извештај о обављеној
производној пракси.
Трајање праксе
Члан 13.
Трајање појединих облика практичне наставе који се одвија у организацијама или установама
изван Факултета је најмање 15 радних дана, одвија у временском периоду утврђеном
Програмом, а распоред се прави у складу са радним временом установе, односно организације у
којој се обавља, а распоред се прави у складу са статутарном обавезом и радним временом.
Припремна и завршна предавања
Члан 14.
Факултет организује и реализује предавања за обављање практичне наставе као и закључна
предавања по завршетку ових активности.
Предавања из става 1. овог члана треба да послуже као увод у праксу са циљем да допринесу
њеном квалитетнијем спровођењу, односно, када су завршна предавања у питању, размену
стечених искустава. На овим предавањима студент се припрема за радну ситуацију у пракси и
добија основне смернице за успешно решавање практичних проблема.
Предавања се одвијају у мањим групама, по областима практичне наставе, на почетку или на
крају семестра.
Члан 15.
За сваку област практичне наставе одржава се најмање једно предавање које студенти посећују
пре почетка практичног рада. На предавању се студент припрема за радну ситуацију у пракси,
врсту посла са којим ће се суочити, организацију рада установе или организације, руковођење и
сл., и добија основне смернице за успешно решавање практичних проблема.
По завршеној практичној настави на Факултету се, за сваку област, одржава најмање једно
предавање које студенти посећују при крају семестра. На предавању се вреднују искуства
студената са теренске наставе и других облика практичне наставе и дају одговори на питања
која су отворена у току њиховог одвијања. Основу за то чине извештаји, дневник рада и
практикум студената са практичне наставе.
Допуна или понављање праксе
Члан 16.
Уколико задужено лице из установе, организације или института сматра да кандидат у задатом
времену није испунио предвиђене садржаје праксе, може га упутити на допуну праксе. Уколико

