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Студијски програм за образовање струковних  пословних информатичара 

Руководилац стручне праксе: др Милица Ничић, професор  

Стручна пракса се обавља  у трајању од 15 радних дана у форми самосталног 

рада студената у организацији у којој је примењиво теоретско стечено знање 

из области пословне информатике.  

Пракса се може обављати: у предузећима, финансијским организацијама и 

установама у Републици Србији које одабере Школа или сам студент уз услов 

да донесе писану потврду да ће бити примљен. Стручна пракса се може 

обавити и у научним и образовним институцијама (факултети, високе школе 

струковних студија, средње и основне школе, као и вртићи).  

Термин одржавања стручне праксе је од 02.12-20.12.2019.год. 
 
Општи циљ стручне праксе је да оспособи студента да самостално процењује, 

преиспитује, гради знање контекстуално кроз проблематизовање и 

преиспитивање пословне  праксе и реализацију конкретних пословних 

задатака. Студент, у складу са компетенцијама које је стекао током наставног 

процеса, треба да активно учествује у раду у организацији, како би стекао 

искуство континуираног непосредног рада и унапредио своје компетенције за 

бављење професијом пословни информатичар. 

Циљ стручне праксе  је стицање практичних сазнања и искустава о примени 

информационих технологија у функционисању организација, односно 

коришћење претходно стечених знања у пракси. На тај начин студенти 

теоријско знање допуњују новим знањима из праксе, која ће им користити у 

наставку студија, при изради завршног рада, као и у будућем раду.  Циљ је да 

студенти стекну увид у организацију и рад организације као пословног 

система, са посебним освртом на примену информационих технологија у раду 

организације. 



Исходи стручне праксе По завршетку стручне праксе очекује се да студент:   

 Има увид у  рад организације, упозна делатност изабране организације, 

начин пословања, управљања и упозна се местом и улогом струковног 

пословног информатичара у пословној организационој структури. 

 Примени стечено теоријско и стручно знање за решавање конкретних 
проблема у оквиру изабране организације .  

 Стечена теоретска  знања може  применити и препознати у конкретној 
организацији у области информационих технологија и пословних 
система.  

 Стекне увид у рад и примену технологија из области комуникационих и 

рачунараских мрежа.  

 Решава задатке и практичне проблеме  применом  рачунара и мрежних 

уређаја, као и софтвера за симулацију комуникационих и рачунарских 

мрежа. 

 Примени конкретно знање у зависности од специфичности организације 
за примену и развој информационих технологија : 
 ИС у производњи ; 
 ИС у трговини; 
 ИС у услужним делатностима ; 
 ИС у јавном сектору; 
 ИС у образовању; 
 ИС  у управљању пословним системима; 
 ИС за управљање пројектом;  
 ИС финансија и рачуноводства; 
 ИС развоја и маркетинга; 
 Стандарди у ИТ пословању; 
 Управљање пословним информационим системима; 
 Примена електронског пословања. 
 Интернет и глобализација пословних процеса. 
  

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ  Пре почетка стручне праксе, студент се упознаје са својим 

обавезама и задацима. Приликом доласка на праксу, овлашченом лицу у 

организацији  у којој обавља праксу треба да да на увид Упут за праксу. Према 

датом распореду похађа стручну праксу, а уколико је спречен да је обави у 

предвиђеном термину, у обавези је да о томе обавести руководиоца стручне 



праксе. Студент је у обавези да води Дневник стручне праксе за сваки дан  

проведен у организацији, у складу са задацима праксе и упутствима 

руководиоца праксе , коме предаје попуњен дневник. 

 Уз Дневник треба да приложи два документа: Упут за праксу (оверен) и 

Потврда о обављеној пракси, које  треба да донесе у Библиотеку школе. Рок за 

предају Дневника стручне  праксе за студенте треће године (зимски семестар) 

је 27. децембар 2019. године. За накнадну предају дневника студент је у 

обавези да изврши уплату у складу са Ценовником за школску 2019./2020. год. 

Стручну праксу, након  прегледа самостално креираног Дневника стручне 

праксе и разговора са студентом, вреднује наставник, руководилац стручне 

праксе. Успешно реализована пракса се вреднује са 3 ЕСП бода. 

 

 

 

 


