Врз основа на член 99, став 15 од Законот за високото образование
(Службен весник на Р. Македонија бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10 и
17/11) Правилникот за начинот и условите за организирање на практична настава
за студентите (Службен весник на Р. Македонија бр. 120/10), како и врз основа на
член 56 од Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ), Сенатот на
Универзитетот, на состанокот одржан на 12.04.2011 го донесе следниов:
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА
ЗА СТУДЕНТИТЕ

Член 1
Со овој Правилник се пропишува начинот и условите за организирање на
практичната настава за студентите.
Член 2
Согласно со овој Правилник, Универзитетот на ЈИЕ се обврзува да изведува
практична настава со определен обем, времетраење и начин на нејзина реализација, која
не може да биде пократка од 30 дена.
Член 3
Факултетите во соработка со Центарот за кариера обезбедува услови за
изведување на практичната настава во соработка со соодветни правни субјекти.
Член 4
Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е под надзор на
ментор од редот на академскиот кадар на соодветниот факултет.
Деканот на соодветниот факултет го определува бројот на студенти кој еден
ментор ќе ги надгледува за успешно завршување на практичната настава.
Член 5
Менторот на практичната настава во соработка со канцеларијата на деканот, при
упатување на студентот на практична настава должен е да му издаде на истиот:
-

потврда за упатување на практична настава на секој студент пооделно;
дневник за водење евиденција на секојдневните активности.

Член 6
Практичната настава ќе се реализира во склоп на соодветната студиска програма
во обем дефиниран со овој Правилник (каде е одредено).

Реализацијата на практичната настава се изведува во просториите на
организацијата (институцијата) каде што е упатен студентот по претходна взаемна
согласност меѓу Универзитетот и определената институција (организација).
За време на реализацијата на практичната настава студентот добива секојндевни
напатствија и од одговорното лице во организацијата примател на студентот.
Член 7
По завршувањето на практичната настава, студентот ја враќа кај менторот, од
страна на одговорното лице во организацијата (институцијата), потпишаната и заверена
потврда со која бил упатен на практична настава како и пополнетиот дневник за
секојдневно извршуваните активности.
По собирањето на сите доставени потврди од страна на студентите до менторот,
тој/таа доставува листа на студентите кои успешно ја завршиле практичната настава до
Студентскиот сервис.
Член 8
Овој Правилник влегува во сила од 01.09.2011 година.

