
 
 
 

          

Студијски програм: БИОЛОГИЈА, ОАС,  VIII семестар 

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА  

Наставник: 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање са садржајима, литературом, средствима и начином рада институције у којој ће се стручна 

пракса спроводити. Усвајање основних знања о организацији и функционисању научно – истраживачких 

центара и лабораторија.  

Исход предмета  

Да се студент упозна са основним поступцима у припреми, детекцији и реализацији одређених пројеката у 

изабраној установи,   који ће му касније служити као путоказ  у будућем самосталном научно- 

истраживачком раду.  

Садржај предмета 

Присуством у научно истраживачком, болничком или неком другом центру, или установи која се бави 

праћењем заштите здравља и превенције (посебно акредитоване лабораторије) студент стиче драгоцена 

позитивна искуства за свој будући рад. Своје знање употпуњује усвајањем великог броја метода и поступака 

који се спроводе у изабраном центру. Заједничка свакодневна анализа стечених  вештина и постигнутих 

резултата са ментором који помаже у пракси, студенту даје нови путоказ и подстрек за додатно побољшање 

квалитета рада. На крају праксe, студент доноси потврду о оствареном боравку и напретку који је остварио 

у лабораторији, институту или другој институцији. На крају код изабраног предметног наставника полаже 

и усмени део испита из овог предмета.  

Литература  

Уџбеници и приручници, а посебно практикуми из биологије, биохемије, медицине или неких других 

области релевантних за стручну праксу. 

1.С. Ћирић (2014): Микробиологија, практикум. Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет, 

Косовска Митровица - Лешак. 

2.Лалошевић, Д.  (2005): Микроскопска лабораторијска техника у медицини. WUS, Аустрија. 

3. Васић, П. (2014): Практикум из Анатомије биљака, ПМФ, Универзитета у Приштини 

4. Грујичић Д., (2019): Екологија и генетика човека-Практикум, ПМФ, Крагујевац 

5. Милошевић С. (2015): Практикум из Опште физиологије. ПМФ. Приштина. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 0 Остали часови 90 

Методе извођења наставе 

Практичан рад у изабраној инститзцији. Седмична анализа рада са предметним наставником. Подношење 

извештаја о обављеној пракси (назив институције, истраживач/ментор, број часова и дана остварене праксе  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 40 усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


