
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ                         МАШИНСТВО – ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА

 

Назив предмета:  

СТРУЧНА ПРАКСА Шифра предмета: 15531 
Број ЕСПБ: 3 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
Стицање практичних искустава током обиласка и рада студента у појединим предузећима, фабрикама или 
лабораторијама. Оспособљавање студента за препознавање самосталног решавања практичних задатака у 
области машинског инжењерства као  и креативног приступа у решавању практичних проблема. 
Исход предмета:   
Студент стиче посебна знања везана за пословање предузећа, производних погона, јавних и комуналних 
услуга итд. Студент треба да препозна основне процесе у конструисању, пројектовању, производњи, 
одржавању, као и упознавање са  савременим методама прорачуна, као и са техничким прописима и 
стандардима.  Веома је битно стицање и развијање дара за пословну комуникацију и професионалну етику. 
У току праксе студент се упознаје са колегама из струке, развијају се лични контакти, који могу бити од 
помоћи у даљој професионалној каријери, током школовања или заснивања радног односа. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Сваки студент је обавезан да пре краја летњег семестра прочита Информацију о обављању стручне летње 
праксе. Стручна пракса се обавља после одслушаног IV семестра, а пре уписа у V семестар. Сваки студент 
мора имати оверен упут за радну организацију чиме се осигурава за случај несреће на послу. Стручна 
пракса траје 15 радних дана, односно три седмице. Студент треба да формира дневник стручне летње 
праксе који оверава одговорно лице и радна организација у којој је студент обавио праксу. 
Практична настава: 
У дневник се уноси: 1. основна делатност предузећа у којем се обавља пракса, 2. макроорганизација 
предузећа, 3. основни токови информација, енергије и материјала у предузећу, 4. начин припреме и 
реализације производње и монтаже производа, 5. односне логистичке, пратеће и помоћне делатности 
везане за обраду и монтажу, и опис и презентација речжшења конкретног проблема на коме је студент 
радио (у бироу, погону, пратећој радионици). Дневник стручне праксе треба да је обима 40  10 страница 
формата А4, рачунајући и прилоге, при приближно равноправном односу текста и слика. 
Литература:   
 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

0 0 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит 40 
Практична настава 20 Усмени испит  
Колоквијум-и 10   
Семинарски рад 20   
Укупно 60 Укупно 40 
 


