
3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

усмени испит

1. Активности у току праксе максимално 70 поена

2. Дневник рада максимално 30 поена

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Практична настава на терену. Усмено образложење и практично показивање радних операција 

које се у току датог дана обављају. Нагласак је на практичном показивању и практичном раду од 

7,5 часова у току осмочасовног радног дана

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

На  радној  пракси  студенти  треба  да  буду  упознати  са  основним  поступцима  и

операцијама  које  се  изводе  у  пољопривреди.  Циљ  је  да  студенти  самостално  одраде  све 

агротехничке операције које се у том тренутку буду обављале у пољу.

После обављене радне праксе студенти морају бити упознати како се поједине мере агротехнике 

изводе. Треба да савладају начин приступу у решавању проблема који се у датом тренутку појави.

Садржај предмета

Радна  пракса:  У  току  осмочасовног  радног  времена  студенти  ће бити  укључени  у рад  у 

Институту за крмно биље Крушевац, пољопривреним стручним службама Крушевац и огледним 

добрима Пољопривредног факултета у Крушевцу. Како се пракса обавља почетком јула месеца, у 

том периоду актуелни су радови на борби против корова, жетви стрних жита, наводњавању 

гајених биљака, те на изолацији и укрштању код  уљаних  биљака и кукурузу. На горе наведеним 

огледним пољима актуелна је и берба одређених биљних  врста  те  класирање  по  квалитету  и  

анализе  приноса  и  компоненти  приноса повртарских усева. Упоредо са наведеним радним 

обавезама студенти ће бити  упознати и са најсавремениним приступима истраживањима која се 

изводе на огледима где су ангажовани. На  тај  начин  студенти  ће  се  истовремено  упознати  са  

најновијим  приступима  у  оквиру научних истраживања и поступцима који се у биљној 

производњи примењују у оквиру агротехничких мера.
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Назив предмета Радна пракса

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)
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Студијски програм Ратарство и повртарство

Изборно подручје (модул)


