
Табела 5.2. Спецификација предмета 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. 

Студијски програм: Мастер академске студије МАТЕМАТИКА
Назив предмета: Стручна педагошка пракса
Наставник/наставници: координатор стручне праксе
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета: Стицање искуства у педагошком раду у образовно-васпитним установама.
Исход предмета: По завршетку курса студент је оспособљен за самостални педагошки рад.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Реализација стручне праксе у у образовно-васпитним установама.
Током стручне праксе студент треба да
- се упозна са организацијом, задацима и начином функционисања установе у којој обавља стручну 
праксу,
- се упозна са практичним аспектима педагошког рада,
- самостално и/или у тиму ради на конкретним педагошким пословима који су му поверени током 
обављања стручне праксе и то под надзором лица запосленог у институцији у којој студент обавља 
стручну праксу.
Након завршетка стручне праксе студент треба да поднесе писани и усмени извештај о реализацији 
праксе координатору стручне пеадгошке праксе.
Литература:
Стручна литература и документација институције у којој студент обавља стручну праксу.
Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 0 Практична настава: 4
Методе извођења наставе: практични.
Оцена  знања (максимални број поена 100):
Стручна педагошка пракса не оцењује се нумерички већ само описно: обављена / није обављена.
Сматра се да је стручна педагошка пракса обављена, ако институција у којој је студент обављао праксу 
координатору са факултета достави извештај са позитивним мишљењем.
Сматра се да је стручна педагошка пракса није обављена, ако институција у којој је студент обављао 
стручну праксу координатору са факултета достави извештај са негативним мишљењем или не достави 
извештај.
Институција у коју је студент упућен на стручну праксу може да обави одговарајућу проверу знања 
студента пре него што студент започне стручну праксу у тој институцији.
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања писмени испит
практична настава усмени испит
колоквијум-и ..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужина 2 странице А4 формата


