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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

ЗАДАЦИ УЧЕСНИКА У ПРОЦЕСУ ОБАВЉАЊА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ 

Сврха практичне наставе је да се студент уведе у праксу социјалног рада и упозна како са 

организацијом, окружењем и радним мјестом свог ментора, тако и са подручјем дјеловања 

социјалног рада у ширем смислу. 

 

ЗАДАЦИ СТУДЕНТА ПРАКТИКАНТА 

Практична настава студента III године студија (6. семестра) изводи се у периоду од 03.05. до 

30.05.2017. године. 

У овом периоду студент се упућује на једно радно мјесто гдје треба да одради 

практичну наставу у трајању од 120 радних сати. 

Студент у наведеном периоду има једног ментора, социјалног радника, који је распоређен на 

радно мјесто социјалног радника у Установи у којој се обавља практична настава. 

У овом периоду и у току 120 радних сати студент треба: 

а) присуствовати сусретима ментора и клијената, 

б) уколико ментор процијени да је студент подобан и компетентан треба да омогући 

студенту рад са клијентом, 

в) присуствовати састанцима и тимском раду који су у опису менторовог радног 

мјеста, 

г) да заједно са ментором, другим колегама из организације или сам, уколико то 

ментор процијени, иде у кућне посјете, 

д) добити знање и оријентацију о социјалном раду у организацији у којој обавља 

праксу, 

ђ) имати са ментором планирано вријеме за рефлексију, најмање једном недјељно, 

тако да студент има могућност постављати питања и добијати супервизију и 

консултације од свог ментора о пракси, свом положају студента на пракси, о 



предметима на којима ментор ради или на којима ради сам студент, о организацији и 

сл. 

У горе наведеном периоду студент треба обавити најмање три студијске посјете у неким 

другим организацијама и установама како би добио/ла шире знање о практичном социјалном 

раду и његовом контексту дјеловања. Студент заједно са својим ментором планира и 

организује студијске посјете. Студент је дужан да након сваке студијске посјете напише 

један извјештај који предаје координатору за практичну наставу (асистенту). 

 

ЗАДАЦИ НАСТАВНИКА ПРАКСЕ  - ОДГОВОРНОГ ПРОФЕСОРА И 

КООРДИНАТОРА ПРАКСЕ (АСИСТЕНТА) 

 

Стручни сарадници (одговорни професор и асистенти) за практичну наставу су сарадници са 

Факултета политичких наука, Студијског програма Социјални рад у Бањој Луци. 

Њихови задаци су сљедећи: 

1. Обезбједити студентима услове за праксу тако да сваки студент добије своје мјесто у 

пракси и ментора за праксу. 

2. У случају насталих проблема током обављања праксе, са студентом или ментором 

учествовати у проналажењу најбољих рјешења. 

3. Организовати три сусрета са студентима током праксе. На тим сусретима студенти 

треба да рефлектују о својој улози током обављања праксе, својим студијским 

посјетама, завршетку и евалуацији праксе. 

4. Да контролишу да је сваки студент био на пракси у трајању од 120 сати и обавио 

најмање три студијске посјете, написао реферат о студијским посјетама и извјештај са 

своје праксе. 

 

Задаци одговорног професора за праксу 

1. написати писмо са питањима које организације и институције су у могућности и желе 

примити студенте на праксу у периоду од 3.маја фо 1.јуна 2011. године. 

2. Пренијети информације о томе шта значи имати студента на пракси и које су 

организације или институције у односу на студента и факултет и обрнуто. 

3. Направити уговор са сваком организацијом и институцијом у којој студенти обављају 

своју праксу. 

 

 



 

 

ЗАДАЦИ МЕНТОРА 

 

Задатак ментора је да студенту на пракси омогући да присуствује његовом практичном раду 

у периоду праксе која ће се обаљати од 03.05. до 31.05.2016.. године, у трајању од 120 радних 

сати. 

То значи да ментор треба да: 

1. Омогући студенту присуство у директном раду са клијентом, 

2. пружи могућност студенту да ради на предмету, ако ментор процјени да је студент 

подобан и компетентан да ради сам, 

3. омогући студенту присуство састанцима и тимском раду који су у подручју 

менторовог радног мјеста, 

4. омогући студенту да заједно са ментором, другим колегама из организације или 

самостално (уколико то ментор процјени) иде у кућне посјете клијентима, 

5. помогне студенту у стицању знања о социјалном раду у организацији у којој се 

обавља практична настава, 

6. планира вријеме које ће бити посвећено студенту, најмања један час недјељно, које би 

било намијењено рефлексији о пракси, искуству студента практиканта, те да у том 

временском  периоду студент има могућности да поставља питања о предметима на 

којима ментор ради или сам студент рад. Ово вријеме намијењено је да студент добије 

супервизију и консултације, 

7. помогне студенту да планира и организује студијске посјете. 

 

Ментор контролише студента у испуњавању предвиђених 120 радних сати праксе. 

На крају обављене праксе ментор даје писмену потврду о студентовим способностима и 

њеној/његовој подобности које су се показале током обављања практичне наставе. 

 

 


