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Стандард 5: Курикулум 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС- 355 

Студијски програм/студијски програми: Сви студијски програми 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Стручна пракса студената 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Руководиоци департмана 
Статус предмета: по исказаној намери студента 
Број ЕСПБ: 0 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: Упознавање студената са основним економским, менаџерским и информатичким 
проблемима које се појављују у привредној пракси. Студенти на овај начин утврђују студирану 
материју и стичу сазнања о примени научених метода, те добијају подстицај за даље студирање односно 
за понављање, утврђивање и допуну раније научене материје.  
Исход предмета: Овладавање практичним знањима, спремност за даље студирање и боља 
припремљеност за будући рад у привредној пракси.. 
Садржај предмета 
Након завршетка наставе на трећој години студија студенти по слободном избору и на сопствени захтев 
могу приступити обављању стручне праксе у фирми на основу предлога Факултета или предлога 
студента. Факултет има потписан споразум о сарадњи са неколико значајних фирми, које ће имати 
предност у пријему студената на стручну праксу. Студент обавља праксу у оној фирми која у свом 
пословању обавља делатност која одговара студијском програму који студент изучава. На почетку 
обављања стручне праксе посебна пажња се посвећује стауту, правилницима и осталим документима 
фирме, организацији производње и пружања услуга -  односно пословања, праћењу и евидентирању 
активности у фирми и токовима доношења одлука, тако што студент пролази кроз неколико радних 
места. Након тога студент бива ангажован на пословима који су у складу са његовим студијским 
програмом. Након завршетка стручне праксе студент припрема усмени извештај који подноси 
руководству фирме. Фирма издаје потврду о обављеној стручној пракси коју студент заједно са 
писменим извештајем подноси студентској служби факултета, код пријављивања на четврту годину 
студија. Подаци о обављеној стручној пракси се евидентирају у додатку дипломи студента. 
Литература  
Документа фирме 
 
Број часова  активне наставе Остали часови 

80 Предавања:  Вежбе: Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: Упутства од стране запослених у фирми 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Обављена стручна пракса поена Писмени извештај  поена 
СВЕГА 80  20 

 


