Студијски програм/студијски програми: Пословна економија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: ЕОА11 Стручна пракса 1
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово,
презиме): Елма И. Елфић, Азра Х. Ћатовић
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ
Упознавање студената са радом привредних организација, функцијама у предузећу и
интеракције предузећа и окружења.
Циљ стручне праксе је да се студенти основних академских студија упознају са практичном применом
теоријских сазнања и са начином функционисања привредних субјеката. При чему, ће се пракса
одвијати у предузећима са којима Универзитет има склопљене уговоре о сарадњи, да би се
студентима приближило пословање предузећа која се баве производним и услужним делатностима
као и трговином, увозом, извозом.
Очекивани исходи
Након обављене праксе студенти ће имати сазнања како се стечена теоретска знања преносе и
примењују у пракси. Односно, упознат ће се са појединим сегментима пословања конкретне
организације у којој ће обављати праксу, што ће им омогућити ефикасније и ефективније укључивање
у организацију по завршетку студија, лакше повезивање теоријских сазнања и њихову практичну
имплементацију.
Студенти ће стећи практична знања и вештине чиме ће се оспособити да сами трагају за новим
знањима и искуствима која ће их професионално и лично унапредити.
Садржај стручне праксе
Стручна пракса на основним студијама подразумева укључивање студената у непосредан рад у
предузећима, финансијским и другим организацијама.
У току предвиђеног времена трајања праксе студенти ће провести планирано време и непосредно
се укључити у извршавање следећих задатака:
 Упознавање привредног субјекта (оснивање, делатност, привредни положај)
 Упознавање са циркулацијом докумената у предузећу
Број часова, ако је специфицирано
60
Методе извођења
Практична настава ће бити организована у различитим организацијама, од којих ће студент моћи да
изабере ону која највише одговара његовим афинитетима. Задатак сваког студента је да што боље
савлада основе прилагођавања теоретског знања конкретним условима пословања организације у којој
обавља праксу. Да савлада логику размишљања и изналажења оптималног решења. У томе ће му
помоћи запослени у организацији у којој ће обављати праксу. Сваком студенту ће бити додељен
ментор који ће водити студента кроз пословне процесе у фирми и осигурати да студент оствари
очекиване исходе стручне праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Активност у току праксе: 60 поена
Дневник рада: 40 поена

