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____________________________________________________
______________
У циљу повезивања студија на Факултету са праксом привредних и непривредних делатности,
студенти IV године обавезни су да обављају стручну праксу предвиђену Статутом Факултета.
Стручна пракса се спроводи код привредних и непривредних делатности у току зимског
распуста сваке године.

За време обављања стручне праксе студент је дужан да се придржава

одредаба из Правилника о радним односима, као и осталих нормативних аката предузећа и установа
из којих произилазе обавезе из радног односа.
Ради реализације обавеза студента на стручну праксу молимо Вас да примите
______________________________________________________ студента IV године овог Факултета на
обављање исте у вашем предузећу-установи.
Студент треба да проведе на стручној пракси 10 радних дана и то у време између 15. jануара и
15. фебруара __________ године, када је њему и вама то најпогодније. За то време, под надзором и
стручним упутствима ваших стручних људи, именовани-а је обавезан-на да води дневник рада и
обради тему: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Евентуалне консултације, студент је за то време обавезан да обавља са _________________
__________________________________________ Економског факултета у Нишу.
Сагласно теми коју обрађује студент је дужан да у дневник рада уноси све релевантне
показатеље о предузећу-установи, ако ови не представљају пословну тајну, а који су од значаја за
тему коју обрађује. По обављеној стручној пракси дневник треба да буде оверен од лица које је
радило са студентом.
Молимо да у циљу даљег развоја сарадње између вашег предузећа – установе и Економског
факултета, пружите одговарајућу помоћ студенту за време обављања стручне праксе.
ПРОДЕКАН ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА,
Проф.др Винко Лепојевић

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Служба за наставу и студентска питања

ПРИЈАВА СТРУЧНОГ РАДА
СТУДЕНТ: ___________________________________________________, БРОЈ ИНДЕКСА _________
ПРЕДМЕТ: ____________________________________________________________________________
ТЕМА СТРУЧНОГ РАДА: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Датум одобравања теме: ________________

Предметни наставник:
__________________________________

ЗАПИСНИК СА ОДБРАНЕ СТРУЧНОГ РАДА
Дана ________________ године студент __________________________________________________,
број индекса _________ бранио-ла је стручни рад под називом: ______________________________
_______________________________________________________________________________________
и исти је одбранио-ла / није одбранио-ла.
У Нишу, _______________ године.

Предметни наставник:

__________________________________
ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ
Овим потврђујемо да је студент _________________________________________________________,
број индекса _______ у периоду од ____________ до __________ године реализовао стручну праксу.
Именовани студент је у наведеном периоду био под стручним надзором и исти је прикупио
неопходне податке за израду стручног рада под називом: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
Одговорно лице:
M.П.

____________________________________

