
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Стручна пракса  3  
Наставник (презиме, средње слово, име): Хрнчић Х. Јасна 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ:2 
Услов: обављена стручна пракса на првој и на другој години студија; обученост на вежбама за практичан рад са 
индивидуалним корисницима, рад у групи и у заједници 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање са начином функционисања и садржајем делатности установа и организација које 
обезбеђују боравак и смештај социјално угрожених категорија становништва; упознавање са специфичностима 
стручног рада са корисницима кроз практичан рад са корисницима уз подршку ментора; повезивање стечених 
теоријских знања и практичног рада; оспособљавање студента за конципирање квалитетног програма активности за 
корисника из области социјалног рада.    
Исход предмета  
Увид у начин функционисања и садржај делатности одговарајуће установе/организације и њену сарадњу са другим 
службама и локалном заједницом;  проширење практичног искуства у социјалном раду са корисницима и 
способности за самостално препознавање проблема; рад на стварању претпоставки за решавање уочених проблема; 
развијање професионалног идентитета и стручних компетенција, потребних за самосталан рад са корисницима 
услуга.   
Садржај предмета 
Теоријска настава / 
Практична настава: током 90 радних сати, у шестом семестру, пракса се може реализовати по избору студента, у 
установама и службама у којима се примењују методе и технике социјалног рада и социјалне политике у областима: 
институционалног смештаја социјално угрожених особа (домови за децу, за одрасла и стара лица, психијатријске 
установе, васпитно-поправне и казнено-поправне установе исл.), услуга дневног боравка (за особе са менталним 
поремећајима, особе са инвалидитетом, стара лица, децу и младе са поремећајима у понашању исл.), за образовања 
социјално угроженог становништва (школе), здравства (домови здравља и болнице), итд. 
Литература   / 

 
Број часова активне наставе: укупно 90 сати Остали часови 

/ Предавања: / 
 

Вежбе: / 
 

Други облици наставе: 
Укупно  90 сати обављања 
праксе у релевантно ј 
установи /организацији 

Студијски 
истраживачки рад: 
/ 
 

Методе извођења наставе 
Уводно предавање;  радни састанци са менторима; практичан рад студената у одговарајућим установама/ 
организацијама под супервизијом ментора; писање есеја / извештаја о пракси, студија случаја из праксе са предлогом 
програма активности из области социјалног рада.. 

Оцена знања:  описна  
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања / писани испит / 
практична настава / усмени испит описно 
колоквијум-и / извештај са стручне праксе описно 
семинар-и / студија случаја са 

пшредлогом активности 
описно 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени испит, 
презентација пројекта, семинари итд......) 
Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 


