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ПРАВИЛНИК
О СТУДЕНТСКОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ НА ФАРМАЦЕУТСКОМ
ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА „БИЈЕЉИНА“

Бијељина, 2020. година

На основу члана 61. Закона о високом образовању (,,Службени гласник Републике Српске"
67/20 број) и члана 50. Статута Универзитета „Бијељина“, Научно-наставно вијеће на сједници
одржаној 06.08.2020. године, донијело је:

ПРАВИЛНИК
О СТУДЕНТСКОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ НА ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ
УНИВЕРЗИТЕТА „БИЈЕЉИНА“
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин спровођењa студентске стручне праксе
студената на Фармацеутском факултету Универзитета „Бијељина" у Бијељини (у даљем
тексту: Факултет).

Члан 2.
Студентска стручна пракса је облик наставног процеса који се обавља према наставном плану и
програму студија, те извршеном плану наставе.
Стручној пракси могу приступити студенти који су стекли услов за упис пете, завршне године
студија.

Члан 3.
Студент по правилу обавља стручну праксу у здравственим установама (апотекама и
болничким апотекама) са којима Универзитет „Бијељина“ има склопњен споразум о
сарадњи.

Члан 4.
Стручна пракса се реализује према плану кoји је утврђен картоном предмета (силабусом) и у
складу са упутствима датим у Дневнику студентске стручне праксе.

Члан 5.
Студент сам врши одабир установе у којој ће обавити стручну праксу.
Дневником студентске стручне праксе уређује се врста и опсег обавеза студента за вријеме
стручне праксе.

Члан 6.
Стручна пракса се обавља током десетог семестра према студијском плану и програму и у
складу је са календаром текуће академске године.
Споразум између Факултета и здравствене установе се закључује на неодређено вријеме.

Члан 7.
За вријеме обављања стручне праксе студент је обавезан поштовати прописане радне и
сигурносне мјере установе у којој се обавља стручна пракса. За све непредвиђене ситуације
обраћа се ментору праксе.
Студент који се не придржава прописаних мјера заштите на раду, радне дисциплине и
сигурносних мјера биће удаљен са стручне праксе.
Студент који, намјерно или својим немаром, нанесе штету установи у којој обавља
праксу дужан је исту надокнадити и против њега ће бити покренута дисциплинска
одговорност.
Током обављања стручне праксе студент изводи вјештине прописане студијским планом и
програмом наведене у дневнику и извјештају стручне праксе.
Студент се обавезује на чување пословне тајне, као и података из здравствене и медицинске
документације и података о личности са којима се упознаје у току обављања праксе, а у складу
са важећом законском регулативом у овој области.
Студент се обавезује да уредно води дневник о свим обављеним активностима у оквиру
стручне праксе у здравственој установи.

Члан 8.
Ментор праксе из апотеке је дипломирани фармацеут/магистар фармације, специјалиста
фармације или доктор фармацеутских наука/ медицинских наука–фармација запослен у
здравственој установи са којом је сачињен споразум о сарадњи.
По обављеној стручној пракси ментор праксе овјерава својим потписом и печатом
обављање прописаних обавеза у дневнику стручне праксе и гарантује да је студент
успјешно обавио Стручну праксу.
Уредно извршавање горенаведених обавеза услов је за овјеру семестра и приступању
израде завршног рада.

Члан 9.
Након завршетка Праксе студент је дужан да Комисији достави Дневник студентске стручне
праксе и потврду потписану од стране ментора из праксе која је интегрални дио Дневника.

Члан 10.
Програм стручне праксе се реализује у трајању предвиђеном акредитованим студијским
програмом.
Током обављања Стручне праксе у апотеци, под назором ментора, студент се упознаје са:


колективом апотеке;



организацијом рада и подјелом одговорности у апотеци;



изгледом, распоредом и намјеном просторија у апотеци;



савременом стручном литературом коју посједује апотека;



софтвером који апотека користи;



врстама лијекова укључујући биљне лијекове и традиционалне биљне лијекове и друге
у складу са Законом о лијековима и медицинским средствима;



режимом издавања лијекова;



фармакотерапијским групама лијекова и фармацеутским облицима који се примјењују
у терапији;



магистралним лијековима који се израђују у апотеци;



галенским лијековима који се израђују у галенској лабораторији апотеке;



медицинским средствима која се налазе у апотеци;



правилима и начином понашања и опхођења у апотеци и са другим здравственим
радницима;



вођењем административних послова;



правилима адекватног одјевања и



свим другим активностима прописаним у Дневнику студентске стручне праксе.

Члан 11.
Комисију за спровођење студентске стручне праксе (у даљем тексту: Комисија) чине
наставници који су ангажовани на ускостручним предметима. Комисија броји 3 члана и
именује је Научно-наставно вијеће Факултета на приједлог руководства Факултета. Мандат
чланова Комисије траје 3 године.

Члан 12.
Обавезе и одговорности Комисије за спровођење студентске стручне праксе су:


организовање обиласка студената у наставним базама током извођења стручне праксе;



координирање свих активности које су у вези са извођењем стручне праксе;



уколико је студент испунио све предвиђене активности, чланови Комисије из реда
наставника овјеравају Дневник студентске стручне праксе;



припремање испитних питања и организација извођења усменог испита;



попуњавање записника о полагању испита;



уписивање података о обављеној стручној пракси у индекс.

Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и службеној
web страници Факултета.

Примјена овог Правилника почиње почетком академске 2020/21. године.

ПРЕДСЈЕДНИК НН ВИЈЕЋА
ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА

__________________________________
Доц. др Љиљана Томић

Прилог:
•

Упут за обављање стручне праксе

•

Споразум о сарадњи

•

Дневник студентске стручне праксе

УПУТ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Кандидат.………………………………………………...........…студент
пете
године
Фармацеутског факултета Универзитета Бијељина, студијски програм Интегрисане академских
студија фармације, упућује се на праксу из предмета Стручна пракса у Здравствену установу
.............................................................................. у трајању од 600 радних сати.

Током обављања Стручне праксе у апотеци, под назором ментора, студент се упознаје са:


колективом апотеке;



организацијом рада и подјелом одговорности у апотеци;



изгледом, распоредом и намјеном просторија у апотеци;



савременом стручном литературом коју посједује апотека;



софтвером који апотека користи;



врстама лијекова укључујући биљне лијекове и традиционалне биљне лијекове и друге
у складу са Законом о лијековима и медицинским средствима;



режимом издавања лијекова;



фармакотерапијским групама лијекова и фармацеутским облицима који се примјењују
у терапији;



магистралним лијековима који се израђују у апотеци;



галенским лијековима који се израђују у галенској лабораторији апотеке;



медицинским средствима која се налазе у апотеци;



правилима и начином понашања и опхођења у апотеци и са другим здравственим
радницима;



вођењем административних послова;



правилима адекватног одјевања и



свим другим активностима прописаним у Дневнику студентске стручне праксе.

У Бијељини, ________________

_________________________
Предсједник Комисије за
спровођење стручне праксе

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Закључен дана ____________________ између:

1. Универзитет „Бијељина“ Бијељина, са сједиштем Павловића пут бб Бијељина, кога
заступа директор, с једне стране, и
2. ____________________________________, ______________________________________
(Назив апотекарске установе)

(сједиште)

____________________________________ с друге стране
(лице овлаштено за заступање)

Члан 1.
Потписници су сагласни да је с обзиром на повезаност ових установа по питању
дјелатности које обављају, корисно потписати овај споразум о сарадњи.
Члан 2.
Предмет овог споразума јесте сарадња на пољу академског рада, односно стручне
праксе у циљу усавршавања знања и практичних искустава студената Фармацеутског
факултета Универзитета Бијељина а у смислу обављања и реализације дијела наставног
програма из предмета Стручна пракса.
Члан 3.
Сходно претходном члану студенти ће реализовати дио наставе из поменутог предмета
у дијелу који се односи на апотекарску праксу и друге процесе рада које по припадајућим
прописима могу да обављају апотекарске установе на територији БиХ и у региону.

Намјеру за закључивањем оваквог споразума оправдава потреба за што бољом
едукацијом студента који стичу високо образовање из области фармације, у секторима који се
односе на планирање, набавку, складиштење, издавање, дистрибуцију и евиденцију лијекова;
симулацију рада са рецептом; савјети пацијенту о употреби лијека и, евентуално, употреба
дијететских суплемената уз лијек, савјет о исхрани у току терапије, те управљање
фармацеутским отпадом у апотеци и друге активности које није могуће приказати на
Факултету.
Члан 4.
Академска заједница Фармацеутског факултета ће на приједлог апотеке потписнице
овог Споразума прењети потребна искуства или пружити друге услуге едукативног карактера,

ради подизања квалитета фармацеутске струке на територији Републике Српске, Босне и
Херцеговине и у региону.
Члан 5.
Овај споразум се закључује на неодређено вријеме.

Члан 6.
Овај споразум је закључен у два (2) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна
страна задржава по један (1) примјерак.

Универзитет „Бијељина“

_____________________________

Директор

(назив здравствене установе)

___________________________

_____________________________
(овлашћено лице)
___________________________
(потпис)

