
2 Статус предмета (обавезни/изборни)
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

60

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
усмени испит

Одслушани стручно-апликативни предмети на датој години.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Промена наставне технологије, кроз одвијање дела наставног процеса у реалним условима, без присуства професора са факултета,
повећава осећај одговорности студената, мобилишући пажњу на радне задатке и проблеме које ће студент у току праксе решавати заједно
са ментором или менаџером задуженим за организацију практичног рада у предузећу-установи у производним и услужним делатностима.
Стручна пракса је модел за стицање употребљивог знања, тако што ће радом у реалним системима лакше схватити и разумети теоријска
знања. Добро извршење стручне праксе може да буде и добра препорука за запослење у датој фирми, уз допринос повећању рејтинга
факултета и његових свршених студената код послодавца.

Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и установа које се баве пословима у оквиру
струке за коју се студент оспособљава и могућност провере и примене претходно стечених теоретских знања у реалним
условима, у пракси. Студенти ће кроз стручну праксу савладати вештине руковођења, управљања, предвиђања,
организовања и контролисања и променити ставове о мотиву постигнућа, а тиме повећати своје компетенције као свршени
студенти Информатике.

Садржај предмета
Стручна пракса као обвеза сваког студента дефинисана је Правилником о извођењу стручне студентске
праксе, кога усваја наставно научно веће факултета при чему је за сваку годину студијског програма
дефинисан Програм стручне праксе који се у виду практичног рада изводи у предузећима и установама чији
је процес рада компатибилан са датим Програмом. Садржај програма формира се за сваког студента у
договору са руководством предузећа или институције, у складу са потребама струке за коју се студент
оспособљава. Програм стручне праксе може да се изведе и у рачунарским лабораторијама. Анализа и
представљање, организација и структура података, Решавање проблема применом рачунара, Системски и
апликативни софтвер, Примена информатике.

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
самосталних задатака и пројеката.

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Информатика

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Стручна пракса прва година

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


