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На основу члана 65. Закона високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2017 и 
73/2018), и одредби Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митровици, Наставно-научно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. 01. 2019. године, донело је: 
 

 
ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о извођењу теренске наставе на Природно-математичком факултету 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (у даљем тексту: 

Правилник) дате су основне поставке о начину извођења и организације теренске наставе.  

Сваки одсек је обвезан да у складу с овим правилником припреми детаљније упуство у 

складу с специфичностима за свој студијски програм.  

 

Члан 2. 

Теренска настава је обавезан вид наставног процеса у оквиру одређеног предмета, 

уколико је предвиђен планом и програмом предмета а изводи се на терену.  

Теренским наставним процесом примењују се и на терену практично проверавају 

теоријска знања. Теренском наставом се: препознају и упоређују визуалне појаве, процеси и 

трансформације са усвојеним теоријским знањима, врше практична истраживања према задатој 

теми у оквиру предмета уз примену теренских средстава и инструмената, обављају 

најразличитији компонентни и комплексни практични и други задаци. 

Остваривање циљева теренске наставе врши се маршутно и локацијски.  

 

Члан 3. 

Теренска настава се реализује према наставном плану и програму из наставних 

предмета. 

 

Члан 4. 

Теренска настава се организује и изводи по правилу на крају семестара текуће школске 

године.  

Теренске наставе из претходног става могу бити једнодневне или вишедневне или у 

обиму броја наставних часова наставних предмета дате школске године. 



Теренска настава се може организовати као полудневна или једнодневна у току 

наставног процеса предавања и вежби. 

Теренске наставе из претходног става се изводе из предмета који тематским садржајем 

пружа могућност теренске опсервације у околини, узорковање и сакупљање одговарајућег 

материјала.  

 

 

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ 

 

 

Члан 5. 

Теренска настава је обвезна уколико је предвиђена наставним планом и програмом у 

оквиру одређеног предмета и похађају је сви студенти независно од статуса студирања.  

Учешће на теренској настави потврђује се потписом у од стране  наставника уколико је 

предвиђена као посебан предмет. 

 

Члан 6. 

Теренску наставу организују и изводе наставници и сарадници, који учествују у 

реализацији наставног процеса из предмета, школске године у којој се изводи теренска настава. 

 

Члан 7. 

Наставници и сарадници који изводе теренску наставу израђују план и програм 

теренске наставе. 

План и програм теренске наставе садржи: 

1) Време реализације; 

2) Маршуту и локације; 

3) Учеснике теренске наставе и  

4) Кратак програмски садржај у којем се прецизирају: циљеви, облици наставног рада, 

наставне методе, садржај рада, наставна средства и инструменти, задаци и очекивани 

резултати. 

План и програм теренске наставе за текућу школску годину потврђује Веће одсека на 

почетку семестра у коме се изводи теренска настава. Одлука одсека се доставља декану и 

продекану за наставу на одобрење. 

 

Члан 8. 

С реализацијом плана и програма теренске наставе може се започети тек по писаном 

одобрењу декана или продекана за наставу. 

Наставници и сарадници који изводе теренску наставу одговорни су за реализацију 

плана и програма теренске наставе, поштовање реда, правила понашања, итд.  

Сарадници који учествују у извођењу теренске наставе помажу наставнику и заједно с 

њим одговорни су за реализацију програмских садржаја из научне области за коју су задужени. 

 

Члан 9. 

Програм теренске наставе дефинише се према реално исказаним финансијским 

могућностима студената. Уколико се планирана маршута (план извођења теренске наставе) не 

може усагласити (спровести) због финансијске немогућности студената наставници су дужни 

да план теренске наставе прилагоде исказаној (договорној) финансијској могућности.    

 








