Студијски програм: MAС Географија
Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА
Наставник: Јово Медојевић, Радомир Ивановић, Данијела Вукоичић, Саша Милосављевић, Владица
Стевановић, Драган Радованоић, Ивана Пењишевић, Јован Драгојловић, Никола Бачевић, Мирољуб
Милинчић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Студенти Одсека за географију почињу процес стручне праксе само-проценом састављеном од три компоненте:
Прва - компонента састоји се од припреме биографије студената (Curriculum Vitae, CV). Биографија ће бити коришћена
код формализације питања везаних за додељивање ментора са релевантним искуством и знањем из свих научних и
стручних области географије, као и при укључивању података у досије (регистар) стручне праксе студената. Друга компонента јесте детаљан извештај везан за професионални портфолио-одабир студената Одсека за географију.
Професионални портфолио се развија кроз проактивно дефинисање каријере студената Одсека за географију и њихов
едукативни процес. Трећа - студенти комплетирају инструменте само-процене стручне праксе. Овај инструмент је
развијен с циљем идентификовања: основних знања, вештина и афинитета студената Одсека за географију. План стручне
праксе конструисан је тако да идентификује формално дефинисане потребе студената Одсека за географију и њихове
потенцијалне могућности развоја током наведеног процеса.
Циљ предмета: Основни циљеви предмета Стручна пракса су: 1. Обезбедити студентима Одсека за географије прилику
да у току обављања стручне праксе обсервирају примену различитих географских знања у функционисању организације
на свим њеним нивоима; 2. Помоћи студентима Одсека за географију у процесу изградње и јачања самопоуздања (нпр.
доношење пословних одлука и искоришћавање тржишних прилика) кроз употребу географских знања и вештина
стечених током студија на Одсеку за географију; 3. Разумевање окружења организације и различитих радних амбијената
кроз преузимање свакодневних одговорности за одређене послове; 4. Подржати институције и компаније у процесу
одржавања динамике стручне праксе у консултативном смислу. 5. Осигурати кооперативне тренинге који обезбеђују
симултани развој Географских теоретских и практичних знања што помаже у професионалном развоју профила звањаГеограф; 6. Пружити студентима Одсека за географије прилику за истраживањем и стицањем аутентичног радног
искуства Географа, што је од изузетне важности за наредну фазу њихове професионалне каријере и образовање током
читавог живота.
Исход предмета: Унапређење практичних знања и способности студената Одсека за географију (завршне године
студије). Верификација применљивости стечених географских теоријских знања и умења у реалном радном окружењу;
Побољшање могућности за запошљавање студената Одсека за географију после завршених студија; Олакшавање
превазилажења баријере при преласку студената из академског у реални пословни амбијент; Унапређење студијских
програма Одсека за географију на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици, кроз активности које се спроводе као повратна реакција на информације, примедбе и
сугестије дефинисане током реализације студентских пракси; Обезбеђивање бољих веза између Природно-математичког
факултета, Одсека за географију и привреде и остваривање дубље сарадње у делу који се односни на заједнички рад на
едукацији студената Одсека за географију; Омогућавање квалитетнијег, планског управљања људским ресурсима
предузећима кроз континуални проток младих Географа на пракси; Тестирање способности и знања потенцијалних нових
Географа, односно обезбеђивање пробног рада кроз реализацију студентске праксе; Трансфер нових знања и идеја кроз
рад студената Одсека за географије у оквиру праксе, што посебан значај има у малим и средњим предузећима;
Садржај предмета: У циљу упознавања са конкретним проблемима у будућем позиву студенти Одсека за географију се
упућују да проведу 90 радних часова у институцијама и фирмама у складу са уговорима закљученим од стране
Природно-математичког факултета са установом где ће се обављати стручна пракса. Студенти Одсека за географију
добијају на радним местима одређене задатке на чијем извршавању се огледа дотадашњи степен усвојености
предвиђених географских знања и вештина у студијском програму Одсека за географију. Задаци које студенти Одсека за
географију добијају су у непосредној вези са пословима које би они требало да обављају након окончања студија
Географије. Студентима се одређује ментор из институције који прати и вреднује извршавање добијених задатакапослова. Током стручне праксе се води Дневник у који се уносе све активности које су студенту поверене. На крају
праксе се издаје потврда о обављеној пракси, са потписом задуженог наставника и додељеног ментора. У потврди се,
бројчано и описно, наводе уочени, односно остварени резултати студента током праксе. Код студената Одсека за
географију, постоји јасно изражен интерес и потреба да се реализација студентских стручних пракси комбинује са
другим облицима обавезних наставних активности у основним и средњим школама. У том циљу вршиће се комбиновање
педагошке праксе са наставним предметима Методика наставе географије 1 и Методика наставе географије 2.
Литература:
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 0
Практична настава: 90 сати
Методе извођења наставе:
Оцена знања (максимални број поена 100)
5 (не задовољава), 6 (задовољава), 7 (добро), 8 (врло добро), 9 (одлично) и 10 (изврсно).

