
3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Методе

извођења

наставе

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Сточарство

Изборно подручје (модул)

Назив предмета Радна пракса

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Практично оспособљавање студената за стручни рад на огледном имању Пољопривредног 

факултета у Крушевцу. По завршетку основних академских студија образују се стручњаци 

способни за непосредан рад у примени технолошких норматива у процесу производње, гајењу и 

превентивној заштити животиња и хуманом поступању са животињама. Оспособљава се за 

правилно поступање сточарским производима на фарми.

Оспособљавање стручњака са академским образовањем, који су едуковани да се на основу 

основног практичног сазнања и непосредног практичног ангажовања на сточарским фармама, 

оспособе за рад у области сточарске производње. Завршени стручњаци биће оспособљени се да 

се укључе у стручни рад у обезбеђењу примарних услова производње млека, меса, јаја, сточне 

хране за стоку и др. Стечено знање академске дипломе основних академских студија даје 

академцу стручну компетентност и вештину примене проширеног знања за успешно 

организовање производње сточарских производа

Садржај предмета

Практично упознавање са свакодневним радним задацима на фарми домаћих животиња. 

Утврђивање бројног стања стоке по категоријама. Вођење матичне евиденције (главне и помоћне 

књиге, дневна евиденција, спискови, шталске листе и др.). Начини и поступци обележавања 

домаћих животиња на фарми (организацији). Упознавање са параметрима и резултатима 

плодности. Селекција стоке на фарми. Начини одабирања животиња. Контрола угинућа и 

шкартирања грла. Периодична мерења раста и развоја домаћих животиња. Укључивање у процес 

храњења и напајања. Начин припреме, ускаладиштења и чување хране. Нега домаћих животиња. 

Контрола процеса производње млека, меса и јаја. Контрола и одржавање амбијенталних услова у 

стаји (температура, светло, влага, стање простирке). Контрола исправности и функционалности 

опреме на фарми. Укључивање у програм зоохигијенских мера заштите домаћих животиња на 

фарми. Укључивање у процес чишћења и изђубравања објеката.

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Радна пракса се реализује по програму радне праксе на огледном имању Пољопривредног 

факултета у Крушевцу, а уз надзор предметног наставника, сарадника и стручног лица огледног 

имања. Студент је обавезан да води дневник праксе у који бележи активности које је обављао 

током сваког дана проведеног на фарми. Стручно лице (технолог) огледног имања даје радне 

задатке студенту, прати његов рад, контролише дневник и даје оцену практичног рада оценом 

максимално до 40 поена

Оцена знања (максимални број поена 100)



поена Завршни испит поенаПредиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100) 

1. На основу укупног залагања и показаног интересовања на практичном раду (максимално 40 поена),

2. На основу израђеног дневника са праксе (максимално 30 поена),

3. На основу показаног знања при усменом испиту (максимално 30 поена).


