ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА 3. ГОДИНЕ
О ЗАВРШЕТКУ НАСТАВЕ У VI СЕМЕСТРУ И ПОХАЂАЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
Поштовани студенти, као што вам је познато из Академског календара школске 2013/2014.
године, редовна настава у виду предавања и вежби завршава се 16. маја 2014. године. Од 19.
маја до 08. јуна спроводи се Стручна пракса, у тајању од 90 наставних часова, односно 15 радних
дана по 6 наставних часова.
Стручна пракса је обавезни предмет, носи 2 ЕСПБ, оцењује се нумеричком оценом и улази у
просек студирања.
Предметни наставници из Стручне праксе су:
1. За Студијски програм СПОРТСКИ ТРЕНЕР
Доц. др Весна Репић, контакт телефон 063 398 325;
E-mail: vesna.repic@gmail.com
2. За Студијски програм СПОРТСКИ МЕНАЏЕР
Проф. др Зоран Милић, контакт телефон 063 308 836;
E-mail: zmilic@beotel.net
3. За Студијски програм СПОРТСКИ НОВИНАР
Проф. др Радивоје Петровић, контакт телефон 063/466 435
E-mail: radivoje.petrovic@yahoo.com

Студенти спроводе Стручну праксу у спортским организацијама или другим компанијама у
којима су запослени, или ангажовани као активни спортисти, тренери, менаџери, новинари, или
се по слободном избору одлучују да Стручну праксу спроведу у установама са којима Факултет
за спорт има потписан Споразум о сарадњи, који подразумева и спровођење Стручне праксе.
Организације - удружења са којима Факултет има потписан Споразум о сарадњи:
1. ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
2. ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
3. ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
4. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
5. САВЕЗ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
6. ВЕСЛАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
7. ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
8. СРПСКА ЈОГА УНИЈА
9. РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ
10. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

11. ЗАЈЕДНИЦА ДИРЕКТОРА И НАСТАВНИКА ШКОЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
12. УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ НОВИНАРА СРБИЈЕ
13. „СПОРСКИ ЖУРНАЛ“
14. ЛИСТ „СПОРТ“
15. ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ МАРАТОН“
16. СПОРТ КЛУБ ТВ
17. СПОРТ ФМ РАДИО
18. МАЧЕВАЛАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Поштовани студенти,
У циљу што боље организације и квалитетног спровођења стручне праксе и жеље да
заједничким снагама створимо окружење у коме влада међусобно уважавање, поверење, часно
академско деловање и одговоран однос према раду и испуњавању ваших наставних и
предиспитних обавеза, молимо да се изјасните у којој би сте организацији, клубу, агенцији или
компанији спровели Стручну праксу, и о томе обавестите предметног професора.
Сваки студент је у обавези да коректно води ДНЕВНИК СТРУЧНЕ ПРАКСЕ у организацији, клубу,
агенцији или компанији где је запослен и обавља Стручну праксу, а овлашћено лице својим
потписом у Дневнику то и потврђује.
По спроведеној пракси и потписаном Дневнику од стране овлашћеног лица, студент може да
приступи полагању испита из предмета СТРУЧНА ПРАКСА, најраније у јунском испитном року, по
процедури која се примењује за све друге предмете.
Овом приликом се захваљујемо студентима који одговорно извршавају своје обавезе, и који
су се благовремено пријавили за обављање Стручне праксе.
Од будућих менаџера, новинара и тренера очекује се да буду креативни, широких схватања и
образовања и способни да брзо уче, мисле и усвајају нове вештине. Факултет за спорт вам пружа
могућност да и кроз Стручну праксу развијате критичко мишљење, усвајате мултидисциплинарно знања и практичне вештине, учећи од најбољих стручњака, што вас може
учинити изузетним у вашој струци.
Основни циљ на нашем Факултету и јесте да сви студенти стекну модерно академско
образовање и практичне вештине које ће вам омогућити да будете комплетни и успешни
стручњаци у својој делатности.

