Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Електроника и микросистеми
Изборно подручје (модул)
Електроника и микросистеми
Врста и ниво студија
Мастер академске студије
Назив предмета
Стручна пракса
Наставник (за предавања)
Руководилац студијског програма
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Упознавање са процесом рада у предузећу у коме се стручна пракса обавља, његовим
циљевима и организационим јединицама. Упознавање са тимом и пројектом коме се студент у
оквиру своје стручне праксе прикључује, а који је одабран у складу са студијским изборним
подручјем (модулом) за који се студент определио. Разумевање процеса рада у предузећу,
пословних процеса, разумевање ризика у раду, учешће у пројектовању, изради документације
Циљ
или контроли квалитета, у складу са процесом рада и могућностима радног окружења.
предмета
Унапређење способности студента да се по завршетку студија укључи у процес рада. Развијање
одговорности, професионалног приступа послу, вештине комуникације у тиму.
Допуна теоријског знања стеченог у оквиру студијског програма и практична спознаја
проблематике која се изучава у оквиру студија које студент похађа. Коришћење искуства
стручњака запослених у установи у којој се пракса обавља за проширење практичних знања и
Исход
мотивације студената. Стицање јасног увида у могућност примене стечених знања и вештина
предмета
обухваћених студијским програмом у пракси.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Практична Садржај стручне праксе је у пуној сагласности са циљевима праксе. Студент упознаје структуру
настава
предузећа и циљеве његовог пословања, прилагођава властити ангажман студијском подручју за
(вежбе,
које се определио и уредно испуњава радне обавезе сагласно дужностима запослених у
ДОН,
предузећу. Студент описује сопствени ангажман током стручне праксе и даје критички осврт у
студијски
вези сопственог искуства, знања и вештина које је стекао на пракси.
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
6
Студент по правилу самостално бира предузеће из државног, приватног или јавног сектора у
коме ће обавити стручну праксу. Стручна пракса се може обавити и у иностранству, у ком случају
студент поред осталог усавршава и страни језик. На предлог студента, руководилац изборног
подручја-модула одобрава да се пракса обави у жељеној установи и на захтев издаје писмени
упут за стручну праксу особи надлежној за извођење праксе у датој установи. По обављеној
Методе
пракси, а на основу извештаја студента и потврде одговорног лица које потписом и печатом
извођења
предузећа потврђује да је пракса обављена, студенту се додељује 3 ЕСПБ бода за обављену
наставе
стручну праксу.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
70
30
колоквијуми

семинари

