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Поштовани,
У циљу повезивања студија са праксом привредних субјеката, студенти специјалистичких струковних
студија обавезни су да обаве Струковни инжењерски рад предвиђен Статутом Високе техничке школе.
За време обављања Струковног инжењерског рада, студент је дужан да се придржава одредаба из
Правилника о радним односима, као и осталих нормативних аката предузећа и установа, из којих произилазе
обавезе из радног односа.
Ради реализације обавеза, молимо Вас да на обављање Струковног инжењерског рада примите
студента:

Име и презиме

Број личне карте,
издата од ПУ

Студијски програм,
број индекса

Студент треба да проведе 45 радних сати на обављању рада, и то у време када је Вама и њему то
најпогодније. За то време, под надзором и стручним упутствима ваших радника, именовани-а је обавезан-на да
води Дневник инжењерског рада и обради тему:

Из предмета:

Евентуалне консултације студент је за време обављања инжењерског рада обавезан да обавља са
предметним наставником - ментором.
Сагласно теми коју обрађује студент је дужан да у Дневник инжењерског рада уноси све битне
чињенице које не представљају пословну тајну предузећа, а који су од значаја за тему коју обрађује. По
обављеном Струковном инжењерском раду, Дневник инжењерског рада треба да буде оверен од лица које је
радило са студентом.
Студент ће обавити струковни инжењерски рад у периоду од__________ до___________.201__. год.
За обављање струковног инжењерског рада студент нема право на надокнаду било које врсте.
Са надом да ћете дати сагласност за обављање праксе, срдачно Вас поздрављамо.

Предметни наставник – ментор

Директор ВТШ Ниш
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