
Informacije o praksi 

-za studente četvrte godine Istraživačkog modula- 

 

 

Praksa je obavezan deo studija, a na istraživačkom modulu praksa podrazumeva aktivno učešće u 
istraživanjima akademskog i/ili primenjenog tipa ili angažovanje u nastavi u okviru kurseva na 
Odeljenju za psihologiju. 

 

Praksa nosi 6 ESP bodova, odnosno 180 sati rada. Molimo vas da je ozbiljno shvatite, unapred 
razmislite od kakve prakse biste lično imali najviše koristi i potrudite se da na praksi steknete nova 
znanja i veštine. 

 

 

Praksu možete obaviti na nekoliko načina: 

 

1. Pri fakultetu, kao studenti na praksi angažovani u nastavi u okviru izvođenja vežbi na različitim 
kursevima ili kao asistenti doktorandima u prikupljanju/unosu/analizi podataka 

 

1.1. Angažman na praksi u nastavi 

Predmet Kontakt osoba Kontakt 

Psihometrija 1 i Psihometrija 2 Danka Purić dpuric@f.bg.ac.rs 

Socijalizacija, Socijalna percepcija i interakcija Iris Žeželj Izezelj@f.bg.ac.rs 

Uvod u kvalitativna istraživanja Biljana Stanković biljana.stankovic@f.bg.ac.rs 

Napomene: za studentski angažman u nastavi postoje preduslovi (zainteresovanost za predmet i visoke ocene iz predmeta; 
o detaljima u vezi sa konkretnim angažmanom obavestiće vas kontakt osoba); izbor demonstratora odobrava predmetni 
profesor; lista predmeta koji nude mogućnost ovog angažmana nije konačna (prepoznaće se kao praksa sve što je kao takvo 
odobreno i potpisano od strane predmetnih profesora sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu). 

 

1.2. Asistiranje istraživačima na doktorskim studijama: potrebno je obratiti se nastavniku čija vas 
oblast interesuje i proveriti da li ima doktorande kojima bi koristila ovakva vrsta pomoći. O prirodi i 
obimu daljih aktivnosti dogovara se sa profesorom i doktorandom. 

 

2. Praksa u odabranim institucijama koje ne moraju nužno biti specijalizovane za istraživanja, ali se u 
okviru standardnih aktivnosti bave i istraživanjima, ili učešće u projektima pri fakultetu / saradnja sa 
istraživačkim jedinicama pri fakultetu. 

Pre odlaska u izabranu instituciju neophodno je da izaberete mentora za praksu sa Odeljenja za 



psihologiju (što može biti bilo koji nastavnik sa istraživačkog smera) koji treba da vam potpiše uput za 
obavljanje prakse (nalazi se u prilogu ovog uputstva). 

U tabeli se nalazi spisak institucija u kojima možete obaviti praksu, ali računajte da taj spisak nije 
konačan i da je svakako praksu moguće obaviti i u nekoj od institucija po vašem izboru.  

 

Naziv institucije 
Ime kontakt osobe u 
instituciji 

Telefon ili e-mail adresa 
kontakt osobe u instituciji 

Osoba na fakultetu koja 
predlaže ovu praksu 

Institut za psihologiju Zora Krnjaić  instpsi@f.bg.ac.rs  A. Baucal, O. Tošković 

Institut za pedagoška 
istraživanja 

Nikoleta Gutvajn 

Smiljana Jošić 

011/26-58-439 

gutvajnnikoleta@gmail.com 

smiljana.josic@gmail.com 

A. Baucal, O. Tošković 

Laboratorija za 
eksperimentalnu 
psihologiju 

Ksenija Mišić 
011/2630-542 
ksenija.misic@gmail.com 

O. Tošković, S. Marković 

Laboratorija za 
istraživanje 
individualnih razlika 

Ljiljana Lazarević ljiljana.lazarevic@f.bg.ac.rs  
G. Knežević, D. Purić,  

I. Žeželj 

Kriminalistička služba 
MUP-a Srbije 

Dragan Mijović 
(kontaktirati prvo 
Gorana Kneževića) 

gknezevi@f.bg.ac.rs G. Knežević 

Služba za selekciju 
kadrova Vlade Srbije 

Natalija Radivojević natalija.radivojevic@gmail.com  G. Knežević 

Institut za mentalno 
zdravlje 

Milica Pejovic 
Milovancevic 

milica.pejovic@imh.org.rs  G. Knežević 

Zavod za vrednovanje 
obrazovanja 

Gordana Čaprić   gcapric@gmail.com A. Baucal 

Republički zavod za 
statistiku 

Mira Nikić mira.nikic@stat.gov.rs O. Tošković 

Psychological 
Innovation Network 
(PIN) 

Aleksandra Nicović 
office@psychosocialinnovation
.net  

Maša Vukčević-Marković 
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Izveštaj sa prakse treba da ima sledeću strukturu: 
 

● Opis institucije, informacije o supervizoru i njegov/njen kontakt 
● Projekat ili poslovi na kojima ste bili angažovani (problem i ciljevi) 
● Opis zadataka koje ste izvršavali na praksi 
● Tabela u kojoj se sumiraju aktivnosti sa prakse izražene preko radnih sati  (u zbiru treba 

da bude 180), 
● Efekti prakse – šta ste na praksi naučili 
● Ocena korisnosti prakse i predlozi za eventualna poboljšanja. 
 

Obim izveštaja: pet do osam hiljada karaktera. Treba da bude pisan Times New Roman fontom, veličine 
12 jedinica, sa proredom 1.5. Izveštaj treba da bude napisan u prvom licu jednine. 
 
Izveštaj sa prakse potpisuje najpre mentor iz institucije u kojoj je praksa obavljena, a zatim se on 
predaje mentoru sa fakulteta. Ukoliko je mentor saglasan da ste uspešno obavili praksu, u indeks vam 
upisuje „odbranio/la praksu“. Praksa se upisuje i u e-indeks, pri čemu teba voditi računa o tome da se 
ponekad dešava da student u e-zapisniku bude raspoređen kod drugog nastavnika sa istraživačkog 
smera. 

 
  



ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 
Београд, ____________________ 
  

 
 

ПОШТОВАНА КОЛЕГИНИЦЕ / ПОШТОВАНИ КОЛЕГА, 
  

 

Молимо Вас да на праксу из области истраживачке психологије примите 

студента / студенткињу нашег Одељења 

__________________________________________________________.   

Програм и циљеве праксе достављамо Вам уз овде приложену молбу. 

Уједно Вас молимо да по завршетку праксе дате своју оцену рада, 

заинтересованости и професионалног држања студента / студенткиње. 

Унапред хвала на сарадњи и помоћи коју ћете овим путем пружити 

студентима нашег Одељења. 

  

                                                          Ментор/ка за праксу 

 

                                                    _____________________________   

 
  



Пракса на истраживачком смеру је обавезни предмет на четвртој години основних студија 
психологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Овај предмет носи 6 кредита 
што је еквивалентно 180 сати рада. 
 
Садржај предмета: У договору са наставником-ментором студент бира одговарајућу институцију 
у којој ће радити одређено време током семестра. При тој институцији, студент бива упућен 
ментору - особи која координише и прати активности студента. За време тог периода студент је 
укључен у рад институције, са обавезом да активно учествује у реализацији једног или више 
истраживачких пројеката. То учешће се односи на припрему истраживања, сарадњу са другим 
учесницима у пројекту, рад са субјектима, упознавање са апаратуром и тестовима, 
методолошким проблемима и решењима, као и на разне облике обраде резултата. Током 
праксе, студент обавља консултације са ментором при институцији, и по потреби са 
наставником-ментором, на којима се дискутује о стеченом искуству током праксе. По завршеној 
пракси, студент је у обавези да напише извештај са праксе, и преда извештај на увид ментору 
при институцији и наставнику-ментору.  
 
Циљ изучавања предмета: Циљ праксе је да се студент упозна са организацијом и 
функционисањем институција у којима се врше психолошка истраживања и начином на који се 
она реализују, и тако унапреди вештине самосталног конципирања, припреме и реализације 
истраживања. 
 
Студент је обавезан да се током праксе придржава Етичког кодекса друштва психолога Србије. 
 
 
Процена ментора за студента / студенткињу _______________________________ 
 
1. Заинтересованост за истраживачки рад: 
а. веома заинтересован/а 
б. умерено заинтересован/а 
в. готово незаинтересован/а 
 
2. Компетенције за истраживачки рад: 
а. веома добре 
б. добре 
в. задовољавајуће 
г. незадовољавајуће 
 
3. Додатни коментари и препоруке (по потреби): 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
                                             

Потпис менторке / ментора при институцији 

 

__________________________ 


