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Реализација специјалистичке праксе студенту пружа увид у процесе стварног радног окружења и
оспособљава га за тимски рад.
Очекивани исходи:

Очекује се да се студенти уведу у радне процесе стварног радног окружења и стекну почетна
искустава тимског рада на свакодневним радним задацима.
Општи садржаји:

Специјалистичка пракса се ослања на праксу у предузећу, колико је потребно да би се постигла
одређена концептуална и појмовна јасноћа, да би се јасније одредио проблем који се анализира као и
да би јасно појмовно одредили чинитељи који су део решења. Обавезе студената у оквиру
специјалистичке праксе су:
 Дневник рада
 Потврда послодавца
 Практичан рад у предузећу 30 радних дана

Структура специјалистичке праксе укључује увод у коме се дефинише тема и објашњава проблем
који се обрађује. Следи преглед појмова и концепата који се користе у раду и дефинишу се други
главни елементи. У дневник се уписују информације везане уз проблем који се анализира. Дају се
подаци и описује се проблем којима се студент бави. Конкретно се баве анализом процеса, политика
или програма којима се организација бави. Студент на крају дневника формулише препоруке за
акцију.
Методе извођења:
Успостављање контакта са предузећем у коме ће се обављати пракса.
Сваком студенту се додељује ментор који ће га водити кроз процес специјалистичке праксе.
Студент попуњава дневник праксе у којем води дневни записник о активностима на пракси.
Ментор је обавезан да напише мишљење о утицају стручне праксе на развој радних способности
студента у Упуту за праксу које је претходно оверено од стране Школе.

Оцена  (максимални број поена 100)

Студент је у обавези да напише извештај о обављеној стручној пракси који се оцењује са „одбрањен“
или „неодбрањен“, да би на основу тог и извештаја ментора из институције која организује праксу
добио предвиђени број бодова.


