ПРОЈЕКТНИ РАД
Насловна страна Пројектног рада - образац је у прилогу
Студент је дужан да након обављене стручне праксе или одобрења Молбе за признавање
практичног оспособљавања изради Пројектни рад.
Пројектни рад представља анализу укупне активности студента током обављања стручне праксе у
Центру за практично образовање или анализу радних обавеза у радној организацији у којој је
студент запослен.
Пројектни рад студент израђује уз помоћ и контролу претходно одабраног Ментора праксе и
Коментора.
Тему Пројектног рада могу да предложе:
-

Ментор праксе,
Студент,
Центар за практично образовање (ако има интереса за тему која би могла да утиче на
решавање одређених проблема конкретних пословних активности).

Тема мора бити у складу са обавезним елементима Пројектног рада.
Ментор праксе одобрава предложену тему Пројектног рада и упућује студента на начин обраде,
додатну литературу и обим рада.
Обавезни елементи Пројектног рада
Пројектни рад студента састоји се од два основна елемента, што значи да наведени рад треба да
обухвати:
-

-

Представљање специфичних послова којим се бави Центар за практично образовање или
организациони део Центра унутар кога је студент обавио стручну праксу односно радне
организације у којој је студент запослен.
Представљање и анализа послова у делу Центра у коме је обављена стручна пракса
односно анализа радних обавеза у радној организацији у којој је студент запослен.

Структура Пројектног рада
Насловна страна садржи основне податке (назив установе високог образовања, усмерења, наслов
Пројектног рада, име и презиме Ментора, датум предаје рада, место за оцену, име и презиме
студента и број индекса).
Следећа страница садржи Изјаву о одобрењу, у којој се наводи да је извештај написан самостално
од стране студента.

Садржај даје увид у странице рада на којима се налазе наслови и поднаслови који су бројчано
нумерисани.
Увод садржи основне напомене о проблематици која се обрађује у раду, начин обраде прoблема
и структуру рада.
Разрада теме представља комбинацију теоријских и практичних знања стечених током стручне
праксе са посебним освртом на обавезне елементе Пројектног рада.
Закључак укратко треба приказати резултате и сазнања до којих се у раду дошло.
На крају рада саставља се листа референци (литература) која обухвата све референце директно
цитиране, парафразиране или коришћене током писања рада. Студент мора да наведе изворе
свих коришћених информација и идеја (цитираних или парафразираних у раду) које припадају
другим ауторима.
Техничко упутство за писање Пројектног рада
•
•
•
•
•
•

Пројектни рад се израђује у два примерка,
обим Пројектног рада је 15-20 страница,
формат папира А4,
стил фонта “Times New Roman“,
величина фонта 12,
проред 1.5.

Након израде Пројектног рада студент Ментору доставља по два примерка:
•
•

Коначне верзије Пројектног рада на оцену,
Обрасца вредновања стручне праксе студената.

Студент доноси на увид Ментору и Потврду о обављеној стручној пракси или одобрену Молбу за
признавање практичног оспособљавања.
Образац вредновања стручне праксе (ЗУ-2201б) студент може купити на шалтеру скриптарнице
Школе.
Студент Пројектни рад брани пред Ментором.
Ментор Пројектни рад оцењује описном оценом „прихватљиво“ или „неприхватљиво“ и оцену
уписује:
•
•
•

На насловну страну Пројектног рада,
у индекс студента (страна бр.32),
у Образац вредновања стручне праксе.

Уколико је Ментор Пројектни рад оценио оценом „прихватљиво“, студент рад, индекс и
комплетну попуњену и оверену документацију, коју је добио приликом распоређивања на
обављање стручне праксе предаје Служби на даљу обраду.

Уколико је Ментор Пројектни рад оценио оценом „неприхватљиво“, студенту ће рад бити враћен
на исправку.
Ментор задржава један примерак Пројектног рада и Обрасца вредновања стручне праксе.
Служба по пријему документације коју је студент доставио након успешне одбране Пројектног
рада проверава да ли су документа комплетна и попуњена на прописани начин.
Уколико су документа комплетна и правилно попуњена, студенту који је био распоређен на
обављање стручне праксе на основу истакнуте Понуде БПШ-ВШСС, Служба издаје Сертификат о
успешно обављеној стручној пракси.
Уколико документа нису комплетна или попуњена на прописан начин, студенту ће документа бити
враћена на исправку.

