
 
 

Поштовани, 

 

 

Молимо Вас да омогућите да студент ________________________________, бр. индекса 

_____________, обави стручну праксу под надзором ментора у вашој организацији. 

Студент je обавезан да Вам уз овај упут да свој индекс на увид. 

 

Наставним програмом Факултета политичких наука на првој години основних академских 

студија социјалног рада и социјалне политике је предвиђена обавезна стручна пракса у 

једној од хуманитарних организација. Стучна пракса има за циљ да се студенти упознају са 

начином функционисања, садржајем делатности и програма хуманитарне организације и 

са њеном сарадњом са другим службама и локалном заједницом, да се ангажују уз стручну 

подршку у реализацији превентивних социјалних активности и препознавању проблема,  и 

да стекну увид у методе и технике стручног и административног рада.  

 

Предвиђено је да се стручна пракса у трајању од 30 радних сати  обави током током другог 

семестра. Студенти су обавезни да учествују у раду ваше организације, долазе у 

договорено време на посао, обаве на одговоран начин све задатке које им ментор зада и 

чувају поверљивост података. Након обављене праксе, студенти пишу извештај о својим 

искуствима.  

 

Рад студената треба да се одвија под надзором ментора – искусног стручног радника у 

вашој организацији задуженог за вођење и/или реализацију програма хуманитарне помоћи. 

Ментор има задатак да упозна студента са основним стручним и административним 

делатностима у организацији, омогући му да присуствује и учествује на одговарајући 

начин у реализацији превентивних социјалних активности, контактима са корисницима, 

стручним састанцима и административним пословима. Ментор оцењује рад студента на 

Упитнику за менторе, који је саставни део овог упута.  

 

Молимо Вас да у Вама одговарајуће време примите студента на праксу и одредите 

ментора, као и да по завршеној пракси издате приложену Потврду о завршеној пракси. 

Унапред хвала на колегијалној сарадњи и учешћу у обуци будућих социјалних радника. 

                                                                                       

 

 

 Проф. др Ана Чекеревац 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

Одељење за социјалну политику и социјални рад 
 

 

УПУТ ЗА ОБАВЕЗНУ СТРУЧНУ ПРАКСУ СТУДЕНАТА I ГОДИНЕ 



ПОТВРДА О ЗАВРШЕНОЈ ПРАКСИ  

 

Овим потврђујем да је студент/киња ______________________________________ 

обавио/ла стручну праксу у хуманитарној организацији  _____________________________ 

у општини __________________ у периоду од ____________ до ___________ 201__ године.  

 

 

Датум  

______________ 201___ 

Потпис и печат директора 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

УПИТНИК ЗА МЕНТОРЕ 
 

Поштовани колега/колегинице,  

 

Молимо Вас да као задужени ментор дате опис и мишљење о ангажовању студента/киње  

___________________________________________________________ током праксе. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Молимо Вас да заокружите одговарајућу оцену од 1 (не задовољава) до 5 (веома 

успешан/а) за ангажовање студента/киње  током праксе по следећим ставкама:  

 

 Карактеристике ангажовања студента/киње Оцена 

1.  Студент/киња је у договорено време долазио/ла на посао. 1    2    3    4    5 

2.  Студент/киња је одговорно извршавао/ла радне задатке. 1    2    3    4    5 

3.  Студент/киња је показао/ла спремност за учење и упознавање 

са стручним аспектима рада.  

1    2    3    4    5 

4.   Студент/киња је показао/ла способност комуникације са 

корисницима различитих животних искустава. 

1    2    3    4    5 

5.  Студент/киња је показао/ла способност за сарадњу и тимски 

рад са колегама из различитих професија. 

1    2    3    4    5 

  

 

 

Датум 

 

______________ 201___ 

Потпис ментора 

 

_________________________ 

 


