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Назив предмета:  

СТРУЧНА ПРАКСА Шифра предмета: 12752 
Број ЕСПБ: 2 
Наставник:  
Сарадник:   
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Реализовање задатака датих од стране наставника из школе задуженог за праксу у одабраном 
информатичком подручју, а у циљу продубљивања знања из информатике. 

Исход предмета:   

Упознавање и решавање конкретних производних проблема у пракси, као и оспособљавање за планирање, 
организовање, реализацију и контролу процеса и задатака везаних за производну струку. 

Садржај предмета:  
Упознавање студената са циљевима, задацима и садржајем стручне праксе: начин, време и услови 
обављања праксе, дефинисање облика и садржаја докумената неопходних за предмет (захтев, 
упут, дневник). Наставник стручне праксе у договору са лицем из одабраног пословног-
производног система дефинише производни задатак са тематским одређењем везаним за 
конкретно предузеће или организацију. Такође, дефинише се софтверска платформа за 
реализацију задатка, структура потребних активности и термин план динамике реализације, 
према временском плану одвијања праксе.  
Студент се, под менторством наставника задуженог за праксу и лица из пословног система 
задуженог за праксу, систематично уводи у проблематику решавања конкретних производних 
проблема, припремајући се тиме и за каснију израду Завршног рада. Реализоване задатке, са 
изводима из програмских или апликативних решења, студент описује у Дневнику стручне праксе, 
чију веродостојност печатом и својим потписом потврђује за то задужена особа из пословног 
система у коме се реализује стручна пракса. Иста особа даје описну оцену ангажовања студента 
током реализације стручне праксе. 
Литература:   

 
Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

0 0 0 0 60 
Методе извођења наставе:  
Практичан рад кандидата под надзором лица задуженог за праксу из пословног система и 
наставника из школе задуженог за праксу 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Дневник стручне праксе 30 Одбрана елабората 30 
Елаборат 40   
Укупно 70 Укупно 30 
 


