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Стручни пројекат обављају студенти уписани закључно са школском 2010/2011. годином. Стручним пројектом студент се 
оспособљава да примени стечена знања, вештине и способности при решавању проблема из области струке.  
Стручни пројекат, по правилу, обавља се у току пролећног семестра и траје шест недеља. 
У реализацији стручног пројекта, поред наставника и сарадника Школе, могу учествовати и стручњаци из праксе, уколико се 
исти обавља у неком од предузећа или установа.  
Надзор над обављањем стручног пројекта врши ментор стручног пројекта. Списак ментора из Школе, за сваки студијски 
програм, доступан је у Наставном календару за основне струковне студије за текућу школску годину. 
Обављен стручни пројекат представља предиспитну обавезу студента.  
Провера знања, вештина и способности стечених стручним пројектом врши се на испиту. 
При реализацији пројекта ментор се у свему придржава процедуре ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне праксе или 
стручног пројекта. 
 
Стручни пројекат се реализује кроз следеће основне активности студента, ментора и других учесника: 
1. Ментор или руководилац пројекта дефинишу Садржај и план реализације пројекта. Са Садржајем и планом реализације 

пројекта студенте упознаје ментор или руководилац пројекта и додељује им конкретне задатке.  
2. Студент у скриптарници купује ВО-ОБ-027, Дневник стручног пројекта, који садржи и образац ВО-ОБ-026, Подаци о 

учествовању на стручном пројекту. 
3. Ментор стручног пројекта попуњава први део обрасца ВО-ОБ-026.  
4. Студент односи Дневник стручног пројекта са попуњеним првим делом обрасца ВО-ОБ-026 организатору наставе. 
5. Уколико реализација пројекта подразумева извршавање задатака ван Школе, ментор обавља посебну припрему студената 

током које даје неопходна упутства студентима, стављајући акценат на однос према задацима и понашање у 
организацији. 

6. Стручни пројекат може се реализовати као пројекат Школе или као пројекат у којем Школа учествује. 
7. Задатке студенти реализују под надзором ментора или руководиоца пројекта. Резултате извршених задатака студенти 

евидентирају у Дневнику стручног пројекта.  
8. Уколико се пројекат реализовао ван Школе одговорни руководилац из организације попуњава и оверава печатом други 

део обрасца ВО-ОБ-026 и на тај начин потврђује да је студент активно учествовао у реализацији пројекта. 
9. У случају када студент учествује на реализацији пројеката Школе којим руководи ментор са другог студијског програма, 

онда тај ментор као руководилац пројекта попуњава и потписује други део обрасца ВО-ОБ-026 (у овом случају није 
потребна овера печатом). 

10. У складу са наставним програмом предмета и према упутствима ментора, студент након реализације стручног пројекта 
израђује Извештај/Елаборат стручног пројекта . 

11. Најкасније три дана пре почетка испитног рока студент ментору доноси Дневник стручног пројекта и Извештај/Елаборат 
стручног пројекта на основу чега ментор додељује студенту услов за излазак на испит. 

12. Ментор попуњава и потврду о испуњавању предиспитних обавеза (трећи део обрасца ВО-ОБ-026) и попуњен образац 
предаје студенту.  

13. Пријављивање и полагање испита из стручног пројекта организују се и спроводе као и остали испити према Наставном 
календару за текућу школску годину. 

14. Студент испит из стручног пројекта полаже пред ментором бранећи Елаборат/Извештај стручног пројекта. У случају да је 
више студената учествовало у истом пројекту студенти могу приступити групној одбрани стручног пројекта. 

15. Ментор сачињава запис о формирању оцене. Стручни пројекат вреднује се одговарајућом оценом. 
16. Успешно положен стручни пројекат ментор евидентира у индексу и уноси у базу података о студентима. 
17. Ментор чува Дневник стручног пројекта и Елаборат/Извештај стручног пројекта 15 дана од дана одбране стручног 

пројекта, након чега може да их преда студенту на његов захтев. 
18. О реализацији стручног пројекта који је реализован у Школи или је у њему Школа учествовала, пројектни тим упознаје 

наставно особље јавном презентацијом. 
19. Студенти при овери пролећног семестра предају Студентској служби попуњен образац ВО-ОБ-026 који се улаже у досије 

студента. 
 
 


