
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  2  
Наставник (презиме, средње слово, име): Хрнчић Х. Јасна 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
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 центара за социјални рад као 
основне службе социјалне заштите, њиховом сарадњом са другим службама и локалном заједницом; повезивање 
стечених теоријских знања са практичнима радом; ангажовање у практичном раду са корисницима центара за 
социјални рад уз подршку ментора; овладавање са начином вођења стручне документације и евиденције; 
Исход предмета  
Увид у практичну примену методских приступа социјалног рада са појединцем  породицом; увид у процедуре рада у 
центрима за социјални рад; развијене вештине успостављања и одржавања професионалног односа помагања и 
подршке; развијене вештине интервјуисања и коришћења метода процене; развијене вештине и знања вођења стручне 
документације; развијене вештине извештвања.  
Садржај предмета 
Теоријска настава:  / 
Практична настава: ангажовање студента у општинском центру за социјални рад по избору студента, током 60 
радних сати  (континуирано 8 радних дана) након другог семестра; учешће у административним и стручним 
пословима и активностима социјалног рада са корисницима које се одвијају у центру за социјални рад и у заједници.. 
Литература   / 

 
Број часова активне наставе: укупно 60 сати Остали часови 

/ Предавања:  
/ 
 

Вежбе:  
/ 
 

Други облици наставе: 
Укупно  60 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 / налаз и мишљењње 

социјалног радника  
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 

 


