Табела 5.2А Спецификација стручне праксе
Студијски програм/студијски програми: Финансије и рачуноводство
Врста и ниво студија:Основне струковне студије
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе:
Делетић З. Милан; Радовановић М. Добрица
Број ЕСПБ: 4 + 4 (друга и трећа година)
Услов:
Циљ
Практично оспособљавање и повезивање знања стечених на настави са захтевима
организација и институција чија је делатност и предмет рада из области финансија и
рачуноводства. Студенту се пружа увид у процес стварног радног окружења.
Очекивани исходи
Очекује се да се студенти уведу у радне процесе стварног радног окружења предузећа и
финансијских институција и стекну почетна искустава на свакодневним радним задацима.
Садржај стручне праксе
Стручна пракса се ослања на праксу у конкретним предузећима и финасијским
институцијама како би студенти период проведен у њима искористили ради стицања услова
радног искуства и систематског праћења и учествовања у процесу рада и имплементацију
стручних знања, обуке и праксе из области финансија и рачуноводства, а све у функцији
стицања практичног знања и вештина. Студент пре одласка на стручну праксу добија Упут за
обављање стручне праксе од стране наставника који су задужени за стручну праксу, који
гласи на студента и садржи назив организације у коју се струдент упућује. Обавезе студената
у оквиру стручне праксе су:
 Практичан рад у организацији (три радне недеље),
 Дневник стручне праксе,
 Потврда о обављеној стручној пракси,
 Семинарски рад.
У дневник се уписују информације и опис за конкретан посао којим се студент бавио током
стручне праксе. Студент добија потврду о обављеној стучној пракси и мишљење коментора о
његовом учинку. Након обављене стручне праксе, студент је у обавези да изради семинарски
рад који обрађује конкретну тему или задатак са стручне праксе.
Број часова , ако је специфицирано
Методе извођења
Рад коментора из партнерске организације са мањим групама.
Оцена знања
Да би студент приступио одбрани стручне праксе потребно је да има дневник, потврду о
обављеној стручној пракси и семинарски рад. Одбраном стручне праксе студент стиче 4
ЕСПБ поена и описну оцену: Успешно обавио стручну праксу.

