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Апстракт 
 

Овај документ представља анализу доступних решења и примера добре праксе за 
пружање виртуелне стручне праксе у Бугарској, Грчкој, Србији и остатку света. Овај 
документ је неодвојиви део IO1 – Методологије за дигиталну стручну праксу у високом 
струковном образовању и треба га сматрати делом развијене методологије. 

Овај документ представља неке од предности, слабости, могућности и претњи 
(SWOT анализа) платформи виртуелне стручне праксе за високошколске установе у 
Бугарској, Србији и Грчкој и упоређује ова решења са одговарајућим платформама у 
Европи и остатку света. У партнерским земљама идентификовано је неколико постојећих 
решења за виртуелну стручну праксу, али сва ова решења имају специфичне слабости – 
или нису усмерена или нису одговарајућа од стране циљних група са високошколских 
установа (ВШУ), нису у потпуности оперативна или нису потпуно виртуелна и захтевају 
личне или друге операције на лицу места паралелно са делом који се одвија на мрежи. 

Посебан фокус у документу је стављен на употребљивост анализираних и 
представљених платформи у условима текуће пандемије COVID-19 и наметнутих 
ограничења у свим партнерским земљама. 

Овај документ је употпуњен препорукама и предлозима за ефикасан и успешан 
развој модела и платформе за виртуелну стручну праксу у партнерским земљама и 
институцијама укљученим у реализацију пројекта. 
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Увод 

 
Виртуелне стручне праксе или виртуелни програми радног искуства могу да 

реплицирају радне процесе у компанијама и институцијама и могу повезати студенте са 
самим компанијама. Предности виртуелне стручне праксе су неспорне – штеде новац, 
време и напоре, али представљају бројне изазове и захтевају специфичне приступе 
реализацији као и далеко веће организационе напоре. 

На сличан начин као и онлајн учење, виртуелне стручне праксе су програми радног 
искуства у којима учесници, који се често називају приправницима, стичу искуство радећи 
у удаљеном професионалном окружењу и нису физички присутни на локацији самог посла. 
Виртуелни приправници комуницирају са својим послодавцем или провајдером стажирања 
на мрежи на различите начине, укључујући е-пошту, апликације за видео конференције, 
инстант поруке, телефонске разговоре, вебинаре, алате за управљање пројектима итд. 

Са напретком информационо-комуникационих система и технологија виртуелне 
стручне праксе су полако почеле да се прихватају од стране студената на стручним 
високошколским установама. Ипак, како овај метод испоруке радног искуства полако 
напредује, још увек постоје ограничене могућности и алати који их чине могућим. 

Стручна пракса је процес који захтева учешће и приправника и институције која нуди 
праксу, која је често компанија, али може бити и административна или академска установа. 
У многим случајевима стручна пракса се нуди у моделу троугла између стажиста, 
академских институција и представника бизниса. 

Виртуелне стручне праксе обављају и студенти и дипломци и често се нуде у 
областима погодним за даљински рад, као што су информационе технологије, медији, 
креативна уметност или односи са јавношћу. Последњих година, уз помоћ различитих 
информационо-комуникационих технологија (ИКТ), ове области примене се полако шире, 
међутим и даље постоје бројна занимања која су једноставно немогућа или непримерена 
за виртуелну стручну праксу. 

Тренутно виртуелне стручне праксе представљају редак случај, међутим, њихова 
популарност расте због унапређења технологије и раста социјалних медија. Виртуелне 
стручне праксе, од којих је већина неплаћена или чак захтевају уписнину, често нуде мала 
предузећа и новоосноване компаније које траже додатну помоћ. Ипак, средња и велика 
предузећа полако показују интерес и почињу да истражују ове могућности за стицање 
радне снаге. 

Виртуелне стручне праксе су јавно критиковане због тога што не пружају надзор и 
смернице, које би традиционални приступ требало да обезбеди. Упркос томе, виртуелне и 
даљинске стручне праксе биле су изводљива опција усред пандемије COVID-19, где су 
могућности путовања биле ограничене. Ово је показало да је у конкретним ситуацијама 
боље имати виртуелне стручне праксе него никакве, па се бројне компаније сада 
фокусирају на њихово пружање као прву фазу процеса запошљавања. Ипак, пандемија 
COVID-19 показала је да виртуелне стручне праксе имају и друге проблеме – недостатак 
или ограничења у понуди стажирања, неодговарајуће или недовољно комуникационе 
платформе и алате, неспремност или недоступност компанија да се укључе у онлајн/ 
даљински процес стручне праксе, питања везана за ИКТ, итд. Поред свега овога, академске 
институције су показале и да нису у потпуности спремне за виртуелну стручну праксу као 
метод испоруке, јер нису адекватно евалуиране, неприхваћене су у неким институцијама, 
па чак и у неким земљама, или нису акредитоване од стране националних образовних 
институција. 
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Платформе виртуелне стручне праксе у Бугарској, Србији и 
Грчкој  
 
Платформе виртуелне стручне праксе у Бугарској  
 

1. Бугарски државни портал за даљинску стручну праксу    

Бугарски Савет министара покренуо је 2012. године иницијативу за обезбеђивање 
стручне праксе на даљину за бугарске студенте, који студирају у иностранству на основним 
и постдипломским програмима. Ова иницијатива је била и сматра се великим кораком у 
развоју стабилног решења за студентску праксу у области јавне управе. Највећи изазов 
овог подухвата био је развој онлајн портала (Сл. 1), који се користи као средство за 
објављивање могућности за студентску праксу на свим нивоима државне управе [1].  

Портал је интуитиван и флексибилан алат који нема аналога у земљама Европске 
уније. Омогућава да се цео поступак, од пријаве до рангирања и коначног избора студената, 
одвија у потпуности онлајн. Овај програм за студентску праксу у државној администрацији 
пружа многе могућности за обављање пуне праксе за талентоване бугарске студенте у 
структурама државне управе на свим нивоима и широм земље. Програм праксе се 
фокусира на стицање практичног искуства, нових професионалних вештина и упознавање 
студената са државном управом и њеним процесима и активностима. 

 

 
 

Слика. 1. Главна страна државног портала за обављање стручне праксе 
 

У 2014. години Програм и Портал су институционализовани доношењем 
релевантних прописа. Усвојене су измене и допуне Закона о управи (СГ бр. 27 од 2014. 
године) којима се уређује обављање студентске праксе у државној управи. Уредбом број 
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189 Савета министара од 8. јула 2014. године (СГ бр. 58 од 2014. године) донесена је 
Уредба о студентској стручној пракси у државној управи. Сврха овог правилника је да се 
обезбеди обављање студентске стручне праксе у државној управи и на тај начин обезбеди 
практично искуство, знања и вештине које ће употпунити теоријску обуку студената. 
Правилником се стварају јединствена правила и ефикасан механизам за обављање праксе 
и коришћење Портала за студентску стручну праксу у државној управи. 

Од свог оснивања 2012. године до сада, Програм је спровео 11 централизованих 
кампања за летње студентске стручне праксе и 1 кампању за стручну праксу на даљину за 
бугарске студенте који студирају у иностранству. Током године на порталу су своје 
приправничке позиције објављивале и различите административна тела. Као резултат 
тога, успешно је завршено преко 3.300 пуних студентских стручних пракси. 

У 2021. години кандидати се могу пријавити за најмање 300 пракси у 27 стручних 
области, које је објавила 61 структура државне управе. Апликација је онлајн на адреси [2] 
(слика 1). 

Позиције за стручну праксу ће бити објављене по земљи студирања, као и по темама 
и/или областима студија за које ће се студенти пријавити. Резултати њиховог истраживања 
биће добра основа коју могу користити за израду дипломске или магистарске тезе, 
доктората, научних и стручних радова и друго. Предност предложеног решења је чињеница 
да током стручне праксе студента води и подржава ментор. Овај иновативни приступ 
омогућава студентима да открију нове могућности за развој и професионалну оријентацију, 
као и да стекну нова знања и вештине из одређене области из државне управе. 

 
2. NGB Consulting 

NGB-Consulting је компанија која организује догађаје за културну размену, 
регрутовање кадрова за рад у Бугарској и иностранству и консалтинг у области 
организационог развоја, менаџмента и људских ресурса. 

 

 
 

Слика. 2. Главна страна портала стручне праксе компаније NGB Consulting 
 

Рад NGB обезбеђује континуитет у животним стратегијама својих клијената у дужем 
временском периоду – почев од њиховог студентског школовања и учешћа у US Work & 
Travel, Internships, etc., кроз реализацију на тржишту рада и коначно на помоћ коју NGB 
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пружају у решавању проблема током њиховог развоја каријере као радне снаге и менаџера. 
Ова идеја је уграђена у име компаније "New Generation's Business".  

NGB је приватна компанија, која поред праксе нуди и курсеве језика и обуке. Ово 
треба сматрати недостатком, јер њихово пословање није у потпуности фокусирано на 
стручну праксу. Заправо, постоји само шест могућности за виртуелне стручне праксе на веб 
страници компаније – у областима управљања пројектима, продаје и маркетинга, људских 
ресурса, софтверског инжењеринга, сајбер безбедности и маркетинга. Све понуђене 
виртуелне стручне праксе врше аустралијске компаније или институције и укључују накнаду 
за пријаву од 500 AUD, што је такође бенефит за све кандидате. 

Пријава за праксу је могућа преко веб странице компаније на адреси [3]. 
 

3. UEBN – бизниц мрежа Универзитета економије – Варна 

Главни циљ UEBN мреже је развој и одржавање одрживе платформе за сарадњу 
између Економског универзитета у Варни (Бугарска) и предузећа у региону и земљи. Ово 
је гаранција за успостављање продуктивног дијалога између академске заједнице и 
бизниса, који задовољава потребе тржишта и истовремено подржава успешно 
дипломирање и проналажење посла студенатима. 

Платформа, која је доступна на [4], нуди могућности за сстручну праксу студентима, 
међутим, ове понуде су примарне за лично стажирање и доступне су и њима се управља 
само на мрежи, што је велики недостатак UEBN-а. Друго питање је географска 
ограниченост понуђених стручних пракси, које се примарно нуде у матичном граду 
Универзитета – Варни. 

 

 
 

4. YOUTHUB – информациона платформа за младе 

YOUTHub је регистрована невладина организација (НВО) која је основана 2016. 
године. Њен основни циљ је подршка младима у њиховом професионалном и личном 
развоју. Један од главних алата за постизање овог циља је коришћење наменске 
информационе платформе [5]. Услуге које пружа организација подељене су у три 
категорије – за младе, за компаније и за НВО. 

Услуге које се пружају младима укључују личне консултације за стажирање или 
добровољне активности и консултације о раду. Остале услуге за кандидате укључују 
преусмеравање на одговарајуће организације и компаније у различитим секторима рада, 
помоћ у процесима пријављивања за посао итд. 

Осим услуга које се нуде приправницима и кандидатима за посао, YUOTHUB 
платформа нуди и услуге компанијама и невладиним организацијама. Ове услуге укључују 
понуде за стручну праксу, дистрибуцију информација за слободне позиције, објављивање 
информација о грантовима и могућностима финансијске подршке, услуге оглашавања и 
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онлајн банера, дистрибуцију е-мејлова и објава за могућности размене, понуде послова и 
стажирања, конкурсе итд. 

 
 
 
Платформе виртуелне стручне праксе у Србији 
 

1. VIVET – онлајн платформа за организацију и менаџмент виртуелне стручне 

праксе 

VIVET онлајн платформа [6] подржава и олакшава онлајн комуникацију и сарадњу 
између студената струковних студија и њихових ментора из компанија. На овај начин је 
омогућено да ментори студентима задају задатке, да прате њихову реализацију и да дају 
савете и смернице. Онлајн платформа представља оквир за организацију и управљање 
виртуелном стручном праксом и обједињује различите доступне онлајн алате и смернице 
за комуникацију и управљање пројектима. 

VIVET платформа је успостављена у оквиру ЕРАЗМУС + пројекта и имала је за циљ 
да пружи могућности за обуку у струковном образовању. 

 
 
2. Виртуелна стручна пракса у области транзиционе правде, људских права и 

активизма коју нуди School for International Training 
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Ова виртуелна стручна пракса и семинар на даљину се нуди за Србију и Косово и 
пружа могућности за истраживање транзиционе правде, људских права и студија сећања у 
постконфликтним друштвима. Стручна пракса обухвата серију предавања која уводе 
друштвено-политички и историјски контекст Балкана последњих деценија, укључујући 
распад Југославије, ратове 1990-их и послератне процесе транзиције у вези са изградњом 
мира и друштвених промена. Сви апликанти се упознају са радом локалних актера 
цивилног друштва, укључујући и оне који се баве активизмом сећања, људским правима и 
другим облицима ангажованог грађанства. Након овог увода, подносилац захтева се 
упарује са локалном организацијом и ментором да заврши 12-недељну онлајн стручну 
праксу, која укључује недељну сесију онлајн рефлексије. Процес пријаве је у потпуности 
онлајн, преко веб-платформе [7], и отворен је за студенте са два периода пријаве – јесењи 
и летњи. 
 

 
 

3. Виртуелна стручна пракса и могућности за запослење преко Levi9 

Levy9 је технолошка компанија која је добила име по Shoemaker-Levy 9 комети, која 
се 1994. сударила са планетом Јупитером и заувек променила небо. На основу ове 
чињенице, убеђење оснивача компаније било је и јесте да се створи технологија која ће 
покренути свет. Та чињеница је представљала концептуално полазиште компаније и 
поставила себи циљ да доведе до трајне промене кроз дигитални поремећај. Својим 
пословањем оријентисаним на ИТ сектор, компанија нуди виртуелне стручне праксе у 
Румунији, Србији и Украјини, користећи сопствену веб платформу [8]. Све праксе су 
усмерене на развој софтвера и за Србију су понуђене грађанима Београда, Зрењанина и 
Новог Сада, са могућношћу да кандидат настави каријеру у филијали локалне компаније. 
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Платформе виртуелне стручне праксе у Грчкој 

 

1. ATLAS – Централизовани систем подршке стручној пракси за студенте високих 

струковних школа у Грчкој  

“Atlas” је централизована онлајн услуга која повезује компаније које обезбеђују 
позиције за стручну праксу са свим академским институцијама у Грчкој креирањем 
јединствене базе података о позицијама за стажирање. 

 

 
 
 Сврха овог система је уједначавање захтева за пријаву и пружање услуга за 
креирање централне базе података о расположивим позицијама за стручну праксу, 
повећање броја расположивих радних места за стручну праксу, поједностављење 
процедуре контакта између заинтересованих страна и ублажавање бирократије. ATLAS је 
доступан преко овог линка [9]. 

 
2. Виртуелне стручне праксе преко CYA 

CYA више од двадесет пет година надгледа студенте на волонтерским праксама и 
стручним праксама у Грчкој. Студенти су стажирали у невероватним просторима које ова 
земља може да понуди, у распону од сектора који се повезују са древним наслеђем Грчке, 
до савремених економских и друштвених питања, до бизниса, уметности и много више.  
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CYA користи ово искуство и своју снажну мрежу контаката у Атини да понуди 

виртуелне међународне стручне праксе осмишљене да одговарају интересима 
појединачних кандидата. Грчка је пролазила кроз динамичне промене последњих година и 
студенти су уз помоћ CIA могли да уче директно од професионалаца који стоје иза тих 
промена. Списак виртуелних стручних пракси и услови за пријаву доступни су на [10].  
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Платформе и програми за међународне и глобалне виртуелне 
стручне праксе  
 

1. Виртуелне стручне праксе преко Eurocentres Online  

Eurocentres Online, у партнерству са Virtual Internships (ниже), нуди најбоље могуће 
искуство виртуелне стручне праксе тако што обезбеђује да студенти добију ефикасну 
језичку и комуникацијску обуку и пружајући одличне виртуелне стручне праксе у пажљиво 
одабраним компанијама. Недостатак ове студије случаја је чињеница да се сви курсеви и 
језичка обука плаћају, што значи да пре стажирања кандидати морају да плате између 
неколико стотина и неколико хиљада GBP или њихову противвредност у еврима. 

Програм је дизајниран за студенте или младе професионалце који желе да започну 
међународну каријеру у радном окружењу на којем се говори енглески. На овај начин 
студенти развијају све професионалне вештине које су им потребне у области коју одаберу 
и обезбеђују дугорочан успех у каријери тако што постају привлачнији послодавцима. 
Информације су доступне на [11]. 
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2. VIRTUAL INTERNSHIPS – интернационално решење за виртуелни стручну 

праксу 

Програми у  Virtual Internships  фокусирани су на образовање, стицање вештина и 
академско усклађивање. У том смислу ова приватна компанија пружа могућности за рад на 
даљину, искуствено учење, стручну праксу и професионални развој. Virtual Internships  је 
спровела процене и истраживања у вези са стручном праксом, радом на даљину и 
преласком из школе на посао како би боље информисала послодавце, универзитете, 
партнере и студенте о променљивом свету стручне праксе на даљину. 

Интернет страница Virtual Internships [12] нуди стручну праксу за студенте и за 
средњошколце, али услуге нису бесплатне – таксу за пријем (приближно 750 USD) треба 
да плате сви приправници најмање 6 недеља пре праксе. 

 

 
 

3. Платформа The International Studies Abroad – ISA 

International Studies Abroad или ISA пружа могућности за физичке и виртуелне 
стручне праксе које су фокусиране на висококвалитетна, прилагођена радна искуства, док 
нуди вођење за изградњу каријере пре, током и после програма. Виртуелна стручна пракса 
траје 4, 8 или 16 недеља. Након подношења онлајн пријаве на [13], студенти ће бити 
упарени са компанијом у области која најбоље одговара њиховом академском образовању 
и професионалним циљевима. Студенти ће учествовати или у групном пројекту, који води 
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професионални ментор, или у индивидуалном програму. У свим случајевима, учесници ће 
радити на даљину од свог дома и и даље стицати драгоцено међународно искуство са 
могућношћу да стекну академски кредит. Док су неки од представљених програма 
бесплатни, други могу коштати од 700 до 3000 USD. 
 

 

 
 
4. LSA Opportunity hub 

LSA Hub Internship програм Универзитета у Мичигену, САД, нуди колекцију 
висококвалитетних, курираних стручних пракси које су дизајниране посебно за студенте 
LSA. Ове основне могућности су отворене за студенте у било којој фази њиховог 
додипломског образовања и упарене су са програмирањем специфичним за индустрију и 
вођеним професионалним развојем како би се подржала изврсност на радном месту. 

Пријаве студената LSA свих националности, етничких група, раса, способности, 
родних идентитета, сексуалне оријентације, узраста, вероисповести и статуса (студенти 
прве генерације, ветерани, грађани повратници, корисници DACA, неговатељи, итд.) се 
подносе користећи [[] 14]. 
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5. Abroad HQ 

The Abroad HQ посвећени су да помажу студентима, дипломцима и младим 
професионалцима који су фокусирани на каријеру, како би стекли значајно међународно 
радно искуство. Они нуде преко 180 приступачних међународних програма стручне праксе 
широм Европе, Азије, Африке, Централне Америке и Јужне Америке. За оне који не могу 
да путују, они такође пружају стручну праксу на даљину која се може обављати у 
потпуности на интернет мрежи од куће. 
 

 
 

The Abroad HQ нуди преко 65 програма даљинске стручне праксе фокусиране на 
каријеру у Европи, Азији и Африци. За разлику од већине програма за стручну праксу у 
иностранству, кандидати могу да заврше праксу онлајн са било које локације, 
комуницирајући са организацијом домаћином онлајн и путем видео позива. Процес пријаве 
је у потпуности онлајн на [15] и покрива области наука о животињама, бизниса, уметности 
и медија, науке о животној средини, здравствених наука, друштвених наука и STEM. 
Недостатак ове најбоље праксе је уплата депозита од 449 USD, који се плаћа да би се 
обезбедила позиција за стручну праксу. 
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Понуђене онлајн стручне праксе су 100% прилагодљиве, пружајући апликантима 

слободу да започну стручну праксу у било ком тренутку и да бирају своје радно време. Сва 
стажирања у иностранству се спроводе на енглеском или на локалним језицима 
организација домаћина, што такође помаже у развоју језичких вештина кандидата. 
 
 

6. The Intern Group виртуелне стручне праксе 

The Intern Group удружио се са више од 3000 организација широм света како би понудио 
могућности за виртуелне, личне и мешовите стручн праксе у свим врстама области и поља. 
Кандидати могу да бирају између 10, 20, 30 и 40 сати стажирања на даљину недељно у 
трајању од 4 до 24 недеље. Платформу такође подржава више од 100 универзитета из 
целог света, укључујући САД, УК, Хонг Конг, итд. Све стручне праксе се нуде уз 
одговарајући износ академског кредита, а нуде и дигиталне сертификате, беџеве 
друштвених медија итд. 

Иако је процес пријаве апсолутно бесплатан, накнада за програме стручне праксе 
почиње од 2000 USD и иде чак и више, што је значајан недостатак, јер у многим земљама 
за просечно домаћинство овај износ новца је далеко од могућег. 
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SWOT анализа представљених решења за виртуелне стручне 
праксе 

 Да бисмо проценили представљене могућности и решења за виртуелну 
стручну праксу, користили смо широко доступан и прихваћен приступ који се 
заснива на SVOT анализи – техници стратешког планирања која се користи да 
помогне особи или организацији да идентификује предности, слабости, прилике и 
претње које се односе на проучавани предмет. 

 Корисно Штетно 

Интерно 

 

• Идентификована је доступност 

различитих решења и програма 

у Србији, Бугарској и Грчкој; 

• Бугарска и Грчка имају 

национална/владина тела која 

нуде (ограничено) стручну 

праксу; 

• Предност виртуелне стручне 

праксе је могућност обављања 

праксе без потребе путовања и 

улагања у смештај; 

• Виртуелне стручне праксе се 

већ нуде у многим областима и 

у различитим темама и 

предметима; 

• Онлајн пријава и подношење 

докумената су предност многих 

платформи за стручну праксу; 

• Процес аплицирања захтева 

подношење биографија, као и 

бројних других докумената, 

које захтевају и носилац праксе 

и водитељ (академски или 

НВО); 

• Неке студијске области и 

предмети нису доступни за 

виртуелну стручну праксу или 

се такви уопште не нуде; 

• Многи програми стручне 

праксе су лоше представљени 

и не откривају садржаје и 

активности за студенте; 

• У циљним земљама се сматра 

да виртуелни програми 

стручне праксе нису једнаки 

традиционалној  пракси; 
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Екстерно 

• Међународна сарадња и 

могућности рада су одличан 

начин за стицање нових 

практичних и језичких вештина 

и знања; 

• Одређена подручја и области 

за стручну праксу, које нису 

локално присутне, могу се 

понудити и преузети од 

институција у иностранству; 

• Флексибилност виртуелне 

стручне праксе у погледу сати и 

трајања стажирања треба у 

потпуности да се истражи и 

искористи; 

• На виртуелну стручну праксу не 

утичу националне пандемије, 

као што је COVID-19; 

• Многи пружаоци стручне 

праксе траже накнаду за 

пријаву или таксу за 

„резервацију места“, која је 

понекад веома велика за 

домаћинства са средњим 

приходима; 

• Док неки од пружалаца стручне 

праксе нуде одрживост, многи 

од њих нису фокусирани на 

трајно задржавање 

приправника; 

• Већину стручних пракси нуде 

мала и средња предузећа, која 

траже јефтину или бесплатну 

радну снагу за одређене 

радње; 

• Укључивање академских 

институција је 

изостављено/нејасно; 

 
 

Препоруке за извођење виртуелних стручних пракси  у оквиру 
ДИМПС пројекта 
 
 На основу представљених програма и решења за виртуелну стручну праксу 
и пратећи SVOT анализу која је представљена, можемо дефинисати следеће 
примере добре праксе и препоруке које треба применити и користити у DIMPS 
пројекту: 
 

1. Обезбедити приправницима праве радне задатке – ово једноставно, али важно 

правило је обавезно и обезбедиће успех понуђене стручне праксе, јер ће 

приправници бити ангажовани на стварним пословима који су уско везан за област 

студирања; 

2. Одржавати редовне и јасне састанке између свих страна – оријентацијске сесије 

за менаџере и менторе, као и сесије за студенте ће гарантовати несметану праксу и 

разумевање међу свим странама; 

3. Приручници – кратак водич за стажирање, процес пријаве, процес понуде 

стажирања и процес евалуације учиниће кандидате свесним својих одговорности, а 

компаније добро упознатим са резултатима стажирања. 

4. Платформа за стажирање – у савременом дигиталном друштву веб платформа је 

неопходна. То ће смањити административно оптерећење и олакшати праћење и 

евалуацију стручне праксе; 

5. Флексибилни аранжмани рада – док се већина стручних пракси обавља у складу 

са специфичним трајањем и условима академског одобрења, могућност њихове 

флексибилне понуде у погледу радног времена по дану и радних дана у недељи 
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гарантоваће више кандидата и несметану праксу. Поред тога, виртуелна стручна 

пракса се може спроводити у случајевима националних ванредних ситуација и 

пандемија. 

6. Академско признање – укључивање академских институција у процес стручне 

праксе гарантоваће да су понуђене праксе у складу са локалним и националним 

правилима и да ће студенти добити одговарајуће износе кредита; 

7. Менаџери стручне праксе – Имати посвећеног менаџера за програм стручне праксе 

је најбољи начин да се осигура да она тече неометано и остане фокусирана на 

критеријуме за успех. 

8. Укључивање компаније – успешан стаж може бити загарантован укључивањем 

особља компаније у процес стручне праксе – одржавањем предавања или семинара 

на одређене теме, одржавањем друштвених разговора и дискусија, одговарањем на 

питања и помагањем у дефинисању проблема и процесима обезбеђивања решења; 

9. Анкете – хостовање фокус група и анкета са повратним информацијама са 

представницима циљне групе је одличан начин да видите организацију домаћина 

онако како је виде студенти. Фокус групе посебно могу дати информације о томе шта 

студенти сматрају привлачним; 

10. Представите рад приправника кроз презентације – студенти веома напорно 

раде на завршетку свог посла и генерално су поносни на своја достигнућа. 

Постављање виртуелне собе за њих да раде презентације или демонстрације, не 

само да им омогућава да покажу своја достигнућа, већ и свима представља програм 

стручне праксе; 

 
 

Закључак 
 
 Стручна пракса је важан део студијског процеса и приближава студенте 
стварним активностима и будућим пословима на којима би могли да раде након 
завршетка студија. Са напретком ИКТ-а, стручна пракса се такође полако сели у 
дигитални свет. Док се већина стручних пракси данас обавља лично, недавна 
пандемија COVID-19 јасно је показала да су виртуелне стручне праксе у одређеним 
областима упоредиве са традиционалним стручним праксама. 

Успостављање виртуелне стручне праксе је процес који захтева одобрење 
компанија и приправника и пре свега академско признање. У овом документу смо 
укратко анализирали неколико доступних решења за виртуелну стручну праксу и 
изнели своје примедбе и сугестије за правилно и успешно извођење виртуелне 
стручне праксе. 
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