
Студијски програм : МСС- Пословна економија у туризму 

Назив предмета: Стручна пракса 1 

Наставник/наставници:  Јелена Милошевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Уписан одговарајући семестар студија у Одсеку у коме је предвиђена стручна пракса 

Циљ предмета 

Циљ стручне праксе је непосредно упознавање студената са свим важним аспектима рада организација 
у туризму, као и њихово непосредно укључивање у радни процес ради стварања неопходне повезаности 
између теоријског и практичног у туристичком пословању. Циљ стручне праксе је студент примени 
методологију истраживачког рада у писању Извештаја о пракси, да кроз укључивање у пословне 
процесе усаврши и повеже са стручном професионалном праксом одабране предмете у вези са: 
пословном комуникацијом на енглеском језику, теоријским концептима микроекономије, 
међународног права, финансијског пословања организација, кризног менџмета и дигиталног 
маркетинга. Тиме би се постигао циљ да се студент што спремније укључи у професионалне 
активности на тржишту рада. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања у процесу 
планирања и управљања процесима и операцијама у циљу решавања конкретних ситуација у оквиру 
туристичког предузећа или организације. Студент добија прилику да теоријска знања и способности 
које је стекао током првох и другог семестра, примени  у пракси, бирајући предмет из ког ће, кроз 
истраживачки приступ и практичан рад, написати Извештај о пракси. Tиме стиче увид у техничка, 
организацијска, економска и друштвена дешавања и њихову узајамну повезаност и утицај на процесе 
планирања, организовања и управљања у оквиру туристичких предузећа и организација. Током стручне 
праксе, студент ће се упознати са оперативним и управљачким активностима и њиховим садржајем у 
организацији, организацијом и начином пословања, начином сарадње са пословним партнерима и 
клијентима. Као повратно дејство контакта са професионалном праксом, очекују се подстицаји за 
овладавање струком и мотивисаност да се након завршеног истраживачког и практичног рада, стекну 
основе за потпуније разумевање комплексности туристичког тржишта. 
 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава 

Сходно потребама мастер програма и захтевима који се стављају пред студенте, студенти се упућују на 
обављање стручне праксе у организације туристичке привреде са којима одсек има заснован уговорни 
однос. Такође, студенти могу и сами изабрати организацију у којој ће обавити стручну праксу, тако 
што ће координатору задуженом за организацију праксе доставити писмену сагласност организације о 
прихватању студента на обављање праксе. Обављање стручне праксе у организацијама у трајању од 90 
сати. Програм стручне праксе је у складу са постављеним образовним циљевима који су дефинисани 
студијским програмом. Студент обавља стручну праксу према Програму праксе и Правилнику који 
дефинише Наставно Веће одсека. Као резултат практичног рада студента, Извештај са праксе, тематски 
одређен једним теоријским предметом, се може објавити као стручни коауторски рад студента и 
предметног наставника у туристичком часопису Туристичко пословање. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Стручна пракса се обавља у одговарајућим организацијама (предузећима, агенцијама, хотелима или 
другим одговарајућим институцијама). Организација у којој се стручна пракса обавља именује лице 
задужено за студента (ментор). Стручном праксом студената руководе ментор из организације, 
предметни наставник и координатор задужен за стручну праксу. Студент попуњава дневник стручне 
праксе у коме врши евалуацију активности које је обављао за време стручне праксе. Организацију у 
којој се пракса обавља одређује наставник задужен за стручну праксу у договору са студентом.Трајање 
стручне праксе предвиђено је наставним програмом за одређену годину мастер студија, а распоред се 
врши у договору координатора задуженог за стручну праксу и ментора у организацији у којој се 
реализује стручна пракса. Мишљење ментора о активностима студента и његовој успешности 
савладавања истих, оверава ментор из организације. Усмена одбрана Извештаја о пракси се спроводи 
код предметног наставника код ког је је студент одабрао тематску област за свој истраживачки и 



практични рад. Предметни наставник прегледа и оверава Извештај о пракси и врши проверу знања 
студента. 

 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

Извештај о реализованим 
задацима стручне праксе  

50 
Усмена одбрана Извештаја 
стручне праксе 

30 

Дневник стручне праксе 20   

 


