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„Систем обезбеђења квалитета наставног процеса“ 
 

VII. СТРУЧНА ПРАКСА 

A.  УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 

1. ВРСТЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 

Стручна пракса је вид ваннставних активности студената у складу са Правилником о 

вредновању ваннаставних активности студената Универзитета у Нишу и Правилником 

о вредновању ваннаставних активности студената Економког факултета у Нишу. У 

складу са поменутим актима На Економском факултету у Нишу студенти обављају 

обавезну стручну праксу, а могу обављати и летњу стручну праксу.  

Обавезна стручна пракса је предвиђена студијским програмом и изводи се у 

организацији коју је студент изабрао у трајању од 10 радних дана. За обавезну стручну 

праксу студент добија 2 ЕСПБ, која се укључују у диплому.   

Летња стручна пракса није предвиђена студијским програмом и изводи се у 

организацији са којом Економски факултет у Нишу има склопљен Уговор о пословној 

сарадњи у трајању од 4 до12 радних недеља (1-3 месеца) у току јуна, јула, августа или 

септембра. За летњу стручну праксу у трајању од: 4 радне недеље студент добија 1 

ЕСПБ, 8 радних недеља добија 2 ЕСПБ и 12 радних недеља добија 3 ЕСПБ. Ови ЕСПБ 

се укључују у саплемент дипломе. 

 

В) ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 

  

1.   ТЕМАТСКА ОПРЕДЕЉЕНОСТ ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 

Циљеви реализације летње стручне праксе су: 

- упознавање студента са одређеним практичним пословима и процедурама из облас-

ти конкретне научне дисциплине у организацији (привредној или ванпривредној 

институцији) са којом је склопљен Уговор о пословној сарадњи; 

- континуирано обављање послова у организацији на дневном нивоу, примена сте-

чених знања и стицање практичног искуства у складу са правилима организације; 

- оцена оспособљености студента за обављање конкретних послова у организацији 

на крају обављене летње стручне праксе од стране ментора из организације. 
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Тематска опредељеност летње стручне праксе могу бити практични послови и 

процедуре из области научних дисциплина које се изучавају кроз наставни програм на 

Економском факултету у Нишу, а изводе се у конкретној организацији са којом је 

склопљен Уговор о пословној сарадњи. 

 

2. ИЗВРШЕЊЕ И ОЦЕНА ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 

Пријава и одобрење летње стручне праксе: 

- заинтересовани студенти су дужни да се на основу конкурса који расписује Коми-

сија за наставу и студентска питања (до 30. априла у току школске године) подне-

су Пријаве за летњу стручну праксу у потенцијалним организацијама, са којима 

Економски факултет има склопљен Уговор о пословној сарадњи.  

- Комисија за наставу и студентска питања разматра пријаве студената за летњу 

стручну праксу када се утврди списак организација (до краја маја у току школске 

године). Продекан за наставу у контакту са овлашћеним лицима из организација 

утврђује списак заинтересованих организација за извођење летње стручне праксе 

за текућу школску годину. 

- упоредо са тим Комисија прави списак студената којима се одобрава летња струч-

на пракса у конкретним организацијама и одређује наставнике задужене за конт-

ролу обављања летње стручне праксе. 

- комисија врши избор студената за летњу стручну праксу по одређеним критерију-

мима (просечна оцена, дужина студирања, модул и место боравка)  

Начини извршења летње стручне праксе:  

- летња стручна пракса се обавља у организацији са којом је склопљен Уговор о по-

словној сарадњи радним данима у трајању од четири до дванаест недеља (у току 

јуна, јула, августа или септембра). 

- пракса се реализује обавезним боравком и свакодневним обављањем стручних по-

слова у организацији са којом је склопљен Уговор о пословној сарадњим у складу са 

планом и програм стручног рада и потребним упутствима које је утврдила органи-

зација у којој се спроводи пракса.  

- наставник који је одређен од стране Комисије за наставу и студентска питања за 

контролу обављања летње стручне праксе дужан је да  најмање једном у току тра-

јања праксе обиђе студенте. 

Оцена извршене летње стручне праксе: 

- коначну оцену летње стручне праксе, у писаној форми, даје ментор из организаци-

је којој је студент реализовао праксу, тј. попуњавањем Записника о оцени извр-

шене летње стручне праксе по завршетку праксе. 

- на основу Записника о оцени извршене летње стручне праксе овлашћено лице из 

организације потписује Потврду о извршеној летњој стручној пракси, на основу 

које Комисија за вредновање ваннаставних активности студената врши вредновање 

праксе у ЕСПБ (од 1 до 3 ЕСПБ) који се уписују у саплемент дипломе. 

 


