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Број ЕСПБ: 6 Статус предмета Обавезни 
Шифра предмета МДСПЈ Услов за упис предмета Положен испит из предмета Стручна пракса на 

основим струковним студијама 
Циљ предмета 
 

Циљ стручне праксе је оспособљавање студената за примену предходно стечених 
теоријских и практичних занања за решавање конкретних модних проблема у оквиру 
изабраног предузећа или институције. Упознавање студената са делатностима изабраног 
предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом и улогом 
струковног дизајнера у њиховим организационим структурама. Кроз обављену стручну 
праксу у реалном систему студенти се припремају за завршни рад који ће проистећи из 
изабраног предмета и стручне праксе.  

Исход предмета  
 

Студенти стичу неопходна стручна знања и вештине у дизајнирању различитих врста 
текстилних материјала, креирању одеће и развијању креативности од идеје до коначног 
решења праћењем савремених модних трендова и захтевима тржишта путем рачунара. 
Кроз обављену стручну праксу у реалном систему студенти се припремају за завршни рад 
који ће проистећи из изабраног предмета и стручне праксе. Овакав практичан рад 
студената прати професор-ментор који учествује у изради извештаја стручне праксе. 

Садржај предмета 
Практична настава  
 
 
 

1.Увод у стручну праксу 2. Посета фирми Ready Group d.o.o. из Ниша 3. Демонстрација и 
реализација веза, процес израде идејних решења путем софтвера за дигитални вез, израда 
скица у програму Adobe Photoshop 4. Посета кројачници, демонстрација моделовања 
путем софтвера за дигитално моделовање Gemini 5. Посета шиваони и демонстрација 
кројења и шивења по дигитално одштампаном шаблону.6. Демонстрација интернет 
продаје и специјализованих софтвера за ту врсту пословања. 7.Израда скица за штампу и 
вез нa рачунару и њихова реализација у предузећима са којима школа има склопљен 
уговор о извођењу стручне праксе - Ready Group d.o.o. из Ниша. 8. Израда скица за 
пришиваче. амблеме, деталји за вез за дечју колекцију нa рачунару; усмена и визуелна 
одбрана радова. 9. Демонстрација процеса контроле финалних производа и различитих 
начина паковања и презентације производа. 10.Посета институцијама културе – музеј, 
галерије, позориште. 11. Израда техничких цртежа за дечју колекцију на основу узорака 
из посећене фирме у програму Adobe Illustrator 12. Илустровање дечје колекције u 
programu Adobe Photoshop 13. Израда техничких цртежа за дечју колекцију на основу 
узорака из посећене фирме у програму Adobe Illustrator 14. Илустровање дечје колекције 
15. Демонстрација програма Adobe Photoshop i Adobe Illustrator ради презентације скица 
дечје колекције. Израда постера, презентација модних фигура и кројних скица на 
рачунару. Програм стручне праксе реаализује се у установама и предузећима са којим 
школа има уговор опословно – техничкој сарадњи (прилог 5.2). 

Литература  
 
 

Литература је условљена конкретним пројектним задатком фирме са којом школа има 
уговор о пословно техничкој сарадњи. 

Број часова активне 
наставе       6 

Теоријска настава 0 Практична настава 6 

Методе 
Извођења 
наставе 

Настава се одвија кроз практичан и интерактивни рад са студентима. Примењује се 
аудитивна, илустративно-демонстративна, вербално текстуална и метода практичног 
рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспит. обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

Активност у току 
предавања 

5   

Практична настава 10 Визуелна презентација радова 20 
Задатак 1 15 Реализовани модел 30 
Задатак 2 20  50 

 


