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Стручну праксу по овом посступку обављају студенти уписани од школске 2002/2003. закључно са школском 2010/2011. 
годином. Стручном праксом студент стиче шира практична знања, вештине и способности из струке обухваћене студијским 
програмом. Стручна пракса обавља се у току пролећног семестра и траје шест недеља. У реализацији стручне праксе, поред 
наставника и сарадника, могу учествовати и стручњаци из праксе, односно из предузећа или установе у којој се пракса 
обавља.  
Надзор над обављањем стручне праксе врши ментор стручне праксе. Списак ментора стручне праксе из Школе, за сваки 
студијски програм, доступан је у Наставном календару за основне струковне студије за текућу школску годину. 
Обављена стручна пракса представља предиспитну обавезу студента.  
Провера знања, вештина и способности стечених стручном праксом врши се на испиту. 
При спровођењу праксе ментор се у свему придржава процедуре ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне праксе или стручног 
пројекта. 
 
Пракса се реализује кроз следеће основне активности студента, ментора и других учесника: 
1. Ментор израђује Програм стручне праксе који садржи оквирне задатке које студент треба да изврши током реализације стручне 

праксе. Програм стручне праксе ментор доставља организатору наставе. 
2. Студент ментору предлаже организацију у којој ће обавити стручну праксу. Ментор разматра да ли је организација коју предлаже 

студент погодна са организационог и стручног аспекта да се у њој обави пракса и о свом ставу обавештава студента.  
3. Организатор наставе, а на захтев студента или изабране организације, упућује одговарајући допис којим се обезбеђује обављање 

праксе у изабраној организацији. Допис организацији потписује помоћник директора за наставу. Уговарање са организацијом о 
терминима реализације праксе, на захтев ментора праксе, врши организатор наставе. 

4. У случају да студент није у могућности да сам пронађе организацију у којој ће реализовати праксу, ментор је у обавези да помогне 
студенту да пронађе организацију. 

5. Ментор обавља припрему студената за реализацију праксе и даје им неопходна упутства, стављајући акценат на однос према 
задацима и понашање у организацији. 

6. Студент у скриптарници купује ВО-ОБ-029, Дневник праксе на основним студијама (скраћено Дневник) и затим од организатора 
наставе преузима Програм стручне праксе.  

7. Са Програмом стручне праксе и Дневником студент одлази код ментора. Ментор потписује први лист Дневника и на Програму 
стручне праксе посебно означава задатке које студент треба да обави током реализације праксе у изабраној организацији. На основу 
договора са ментором студент попуњава први део обрасца ВО-ОБ-030, Упут за обављање праксе на основним студијама који је у 
саставу Дневника. 

8. Организатор наставе на основу Дневника потписаног од стране ментора и Програма стручне праксе са назначеним задацима, 
потписује први део обрасца ВО-ОБ-030 и уручује студенту образац ВО-ОБ-025, Анкетни лист за ментора у организацији.  

9. Студент доноси у Студентску службу Дневник у коме је попуњен и потписан први део обрасца ВО-ОБ-030 који Студентска служба 
заводи и оверава печатом. 

10. Студент стручну праксу реализује у изабраној организацији уз помоћ ментора из организације, а у складу са Програмом стручне 
праксе. 

11. За време обављања стручне праксе студент води Дневник и израђује Елаборат стручне праксе према упутствима ментора. 
12. На крају обављања стручне праксе ментор из организације обезбеђује потписивање и оверавање печатом потврде о обављеној 

стручној пракси (други део обрасца ВО-ОБ-030) и попуњава образац ВО-ОБ-025, Анкетни лист за ментора у организацији. 
13. Најкасније три дана пре почетка испитног рока студент ментору доноси на увид Дневник са овереном потврдом о обављеној стручној 

пракси (други део обрасца ВО-ОБ-030) и Елаборат стручне праксе, на основу чега ментор додељује студенту услов за излазак на 
испит. 

14. Ментор попуњава и потврду о испуњавању предиспитних обавеза (трећи део обрасца ВО-ОБ-030) и попуњен образац предаје 
студенту.  

15. Пријављивање и полагање испита из стручне праксе реализују се као и за друге испите у складу са Наставним календаром за текућу 
школску годину. 

16. Студент испит из стручне праксе полаже пред ментором бранећи Елаборат стручне праксе. 
17. Ментор сачињава запис о формирању оцене. 
18. За студенте који студирају по програмима од школске 2002/2003. закључно са програмима за школску 2006/2007. годину, стручна 

пракса се вреднује са положио/није положио. 
19. За студенте који студирају по програмима од школске 2007/2008. године закључно са програмима за школску 2010/2011. годину, 

стручна пракса се вреднује одговарајућом оценом. 
20. Успешно положену стручну праксу ментор евидентира у индексу и уноси у базу података о студентима.  
21. Ментор по полагању праксе од студента преузима попуњен образац ВО-ОБ-025 и прослеђује га помоћнику директора за наставу.  
22. Дневник и Елаборат стручне праксе ментор чува 15 дана од дана одбране праксе, након чега може да их преда студенту на његов 

захтев. 
23. Студенти предају Студентској служби попуњен образац ВО-ОБ-030 који се улаже у досије студента. 
 


