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08-2470 од 08.12.2022. 

На основу члана 65. Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС“ 

бр.88/17...67/21.-др.закон) и члана 57. Статута Универзитета у Београду-Факултета 

политичких наука, Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на 2.седници у 

школској 2022/23. години , одржаној дана 1.12.2022. године, донео је: 

 

                                           ОДЛУКУ О ОБАВЉАЊУ 

СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

Универзитета у Београду-Факултета политичких наука 

 

Члан 1. 

 

Стручна пракса представља обавезу предвиђену акредитацијом на мастер 

академским студијама Факултета. 

 

Стручна пракса има за циљ оспособљавање студената за самостални стручни 

рад у препознавању и решавању конкретних задатака у области студијске групе коју 

студирају, у реалним условима праксе и/или у научним институцијама и центрима, 

невладином сектору, међународним организацијама са седиштем у Републици Србији, 

установама високошколског образовања и органима државне управе.  

 

Обављањем стручне праксе студент треба да стекне искуства и овлада 

вештинама у коришћењу, продубљивању и обогаћивању стечених теоријских и 

практичних знања усвојених на мастер академским студијама ради препознавања и 

решавања конкретних питања и задатака који се појављују у реалном систему.  

 

Члан 2. 

Студент МАС уписује стручну праксу у у складу са акредитацијом и у обавези 

је да је заврши до одбране мастер рада. 

 

Након завршетка праксе и подношења одговарајућег доказа о обављеној пракси 

студенту се уписују 3 ЕСПБ бода. 

 

Доказ о обављеној стручној пракси се подноси лицу које ће продекан за студије 

другог и трећег степена високог образовања Факултета одредити решењем. 

 

Стручна пракса се обавља радом на пословима у области студијске групе-

програма (модула) на коју је студент уписан.  

 

Институцију у којој ће се обављати пракса проналази лице из става 3. овог 

члана или студент самостално.  

 

Студент пре одласка на стручну праксу добија упут за обављање стручне праксе 

од стране задуженог лица Факултета, који садржи прописане елементе, а коју је 

одобрио руководилац програма.  

Стручна пракса траје најмање три седмице (15 радних дана, односно 90 часова), 

а може трајати и дуже уколико се тако споразумеју студент и институција у којој се 

обавља пракса.  



 

Предвиђени фонд од 90 часова за стручну праксу обухвата припрему за стручну 

праксу (10 часова), упознавање са обавезама и садржајем стручне праксе (10 часова) и 

презентацију и писање извештаја о обављеној стручној пракси (10 часова) 

 

Члан 3. 

Студентима МАС који се налазе у радном односу на одређено или неодређено 

време време руководилац студија/модула може признати радни однос као обављену 

стручну праксу уз одговарајуће доказе о радном односу. 

 

На основу претходног радног искуства, која је у области студијске групе-

програма (модула) на коју је студент уписан, у трајању од најмање једног месеца, 

руководилац студија/модула студенту може признати као обављену стручну праксу. У 

том случају прилаже документацију којом доказује да има или је имао радно искуство 

у струци у наведеном трајању.  

 

Стручна пракса се може реализовати и обављањем научно-истраживачког рада, 

учешћем у научном пројекту, сарадњом и учешћем у раду научно истраживачких 

центара ФПН, као и радом и сарадњом са другим центрима у оквиру факултета као што 

су ПР тим и обављањем послова у вези са каријерним развојем студената, о чему 

одлуку доноси руководилац студијског програма/модула. 

 

Студенти који су уписом на мастер академске студије остварили право на 

стипендије установа, организација, институција, фондова и задужбина своју стручну 

праксу могу обављати код институција где су то право стекли. 

 

Члан 4. 

Као доказ о обављеној стручној пракси студент добија Потврду о обављеној 

стручној пракси. 

 

 Потврда се издаје на меморандуму институције у којој је студент обављао 

праксу и садржи прописане елементе.  

 

Потврда се издаје у два примерка.  

 

Оригинал потврде је део досијеа студента. 

 

Обављену стручну праксу у индекс студента уписује надлежни продекан. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

Ову Одлуку објавити на интернет страни Факултета. 

ПРЕДСЕДНИК ННВ 

И ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 
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