Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Заштита животне средине
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Мастер струковне студије II степена
Назив предмета
Стручна пракса 2
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Александар Здравковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Стицање теоријских знања, вештина и формирање ставова и еколошке свести код студената
Циљ
ради што лакше идентификације, дефинисања и санације проблема у оквиру заштите животне
средине. Ближе упознавање студента са технолошким процесом, радом и организационом
предмета
структуром релевантне установе у коју се упућује.
Оспособљавање студента за повезивање и адекватну примену стечених теоријских и стручних
Исход
знања за решавање конкретних инжењерских проблема у оквиру установа и институција из
предмета
области заштите животне средине. Стицање практичних и техничко-технолошких знања,
односно упознавање студената са реалним условима рада.
Садржај
Теоријска
настава
Садржај стручне праксе се формира за сваког студента посебно у договору са руководством
установе у којој се обавља стручна пракса, ментором из установе, предметним наставником
(ментором) стручне праксе, коoрдинатором стручне праксе и студентом. Студент се у току
стручне праксе упознаје са глобалном структуром установе, а затим детаљније са целином која
је најближа профилу за који се образује, односно са пословима из области заштите животне
средине које би он требало да обавља након окончања студија. Студенти обављају стручну
праксу са предвиђеним бројем радних часова у фирмама и институцијама које су у складу са
њиховим будућим позивом. Студент се упућује на стручну праксу на основу Упута за обављање
стручне праксе који потписују предметни наставник (ментор) и координатор стручне праксе.
Предметни наставник (ментор) стручне праксе је одговорно лице које обавља задатке и
активности које су усмерене на припрему, организацију и контролу реализације стручне праксе,
прати и усмерава рад студената, евалуира њихов учинак и постигнуте резултате. Коoрдинатор
стручне праксе такође учествује у дефинисању програма и организацији и реализацији стручне
праксе. Студенти на радним местима извршавају задатке на којима се огледа дотадашњи
Практична степен усвојености теоријских и стручних знања, што вреднује и оцењује представник
настава
институције односно ментор у установи. Студент који је успешно реализовао праксу то
(вежбе,
потврђује потписаном Потврдом о обављеној стручној пракси од стране руководства установе.
ДОН,
Током обављања стручне праксе студент је у обавези да поштује прописане радне и
студијски
безбедносне мере правног лица код кога се обавља стручна пракса, што и сам студент
истражива- потврђује својом потписаном Изјавом.
чки рад)
1 Ш. Ђармати, Д. Веселиновић, И. Гржетић, Д. Марковић, Животна средина и њена заштита
(књига 1-Животна средина), Београд, 2007.
2 Ш. Ђармати, Д. Веселиновић, И. Гржетић, Д. Марковић, Стања и процеси у животној средини,
Београд,1995.
3 М. Ђукановић, Животна средина и одрживи развој, Београд, 2006.
4 Д. Балош, Основи заштите животне средине, Нови Сад, 2004.
5 Б. Анђелковић, Основи система заштите, Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш,
2010.
6 А. Здравковић, Н. Станковић, Основе хемијске штетности, Практикум, Висока технолошко
уметничка струковна школа, Лесковац, Тротерс, 2019.
7 М. Станисављевић, Заштита вода, Хемијски практикум, Факултет заштите на раду, Универзитет
у Нишу, Ниш, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
6

Методе
извођења
наставе

Дефинише се у договору са предметним наставником (ментором) задуженим за обављање
стручне праксе, коoрдинатором стручне праксе и руководством установе.
Практичан
рад у установи, консултације и вођење дневника стручне праксе у који студент описује
активности и послове које је обавио у установи у коју је упућен.

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
Дневник рада
30
Практичан рад
Одбрана рада
30

поена
40

