ПОЗИЦИЈЕ ЗА ПРАКСУ
Драги студенти, приликом попуњавања пријавног формулара и слања пријаве за ову праксу
ОБАВЕЗНО навести код позиције за праксу за коју се пријављујете, као и месец у коме желите да
обавите праксу (јул или август).
НАПОМЕНА: Можете се пријавити за највише 2 позиције.
1.0 ЈКП „Водовод и канализација“
јул
Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву (грађевинско инжењерство) (напомена:
студенти морају доставити доказ о положеним
предметима из области Хидрологије)
Факултет инжењерских наука
2.0 Радио-телевизија „Крагујевац“
јул
Филолошко-уметнички факултет (музика у
медијима, монтажа)
Филолошко-уметнички факултет (графички
дизајн, графичка обрада)
Економски факултет (Пословна економија и
менаџмент, модул: маркетинг)

август
Филолошко-уметнички факултет (музика у
медијима, режија)
Филолошко-уметнички факултет (музика у
медијима, снимање)
/

3.0 ЈКП „Градске тржнице“
јул
Агрономски факултет у Чачку
/
/

август
Агрономски факултет у Чачку
Економски факултет
Правни факултет

4.0 ЈКП „Чистоћа“
јул
Економски факултет
Факултет инжењерских наука
Правни факултет
Природно-математички факултет (Екологија)
5.0 Завод за хитну медицинску помоћ
јул
Факултет медицинских наука (медицина)

август
Факултет медицинских наука (медицина)

6.0 Бизнис иновациони центар
јул
Економски факултет
Правни факултет
Факултет инжењерских наука

август
Економски факултет
Правни факултет
Факултет инжењерских наука
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7.0 ЈКП „Градска гробља“
јул
Економски факултет
Правни факултет
/

август
Економски факултет
Природно-математички факултет (информатика)
Факултет инжењерских наука

8.0 ЈКП „Паркинг сервис“
јул
Економски факултет
Факултет инжењерских наука (Машинско
инжењерство- модул: Друмски саобраћај)

август
Правни факултет
Факултет инжењерских наука (Машинско
инжењерство- модул: Друмски саобраћај)

9.0 Предшколска установа за децу „Нада Наумовић“
јул
Факултет педагошких наука у Јагодини/
Учитељски факултет у Ужицу
(напомена: студенти морају доставити доказ о
положеним предметима из области Педагогије)
Филолошко-уметнички факултет (примењена
уметност)

август
Факултет педагошких наука у Јагодини/
Учитељски факултет у Ужицу
(напомена: студенти морају доставити доказ о
положеним предметима из области
Психологије)
Филолошко-уметнички факултет (примењена
уметност)

10.0 Градска туристичка организација „Крагујевац“
јул
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој
Бањи
Природно-математички факултет (информатика)
Правни факултет
Економски факултет
Филолошко-уметнички факултет (енглески или
немачки језик или графички дизајн)

август
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој
Бањи
Природно-математички факултет (информатика)
Правни факултет
Економски факултет
Филолошко-уметнички факултет (енглески или
немачки језик или графички дизајн)

11.0 Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац
јул
Факултет педагошких наука у Јагодини/
Учитељски факултет у Ужицу
(напомена: студенти морају доставити доказ о
положеним предметима из области Педагогије)
/
/

август
Факултет педагошких наука у Јагодини/
Учитељски факултет у Ужицу
(напомена: студенти морају доставити доказ о
положеним предметима из области Педагогије)
Факултет медицинских наука
Филолошко-уметнички факултет (примењена
уметност)

12.0 Градска управа за ванпривредне делатности
јул
Економски факултет
Правни факултет

август
Економски факултет
/

13.0 Градска управа за јавне набавке
јул
Правни факултет

август
Економски факултет
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14.0 Градска управа за послове градоначелника и Градског већа
јул
Економски факултет
Филолошко-уметнички факултет (енглески језик)

август
Правни факултет
/

15.0 Градско правобранилаштво
јул
Правни факултет

август
Правни факултет

16.0 Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој
јул
Филолошко-уметнички факултет (енглески језик)
/

август
Факултет техничких наука у Чачку
Факултет инжењерских наука (урбано
инжењерство)

17.0 Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој
јул
Правни факултет
Факултет инжењерских наука (урбано
инжењерство)

август
Природно-математички факултет (екологија)
/

18.0 Стручна служба заштитника грађана
јул
Правни факултет

август
Правни факултет

19.0 Градска управа за инвестиције
јул
Економски факултет

август
Правни факултет

20.0 Градска управа за имовину
јул
Правни факултет

август
Правни факултет

21.0 Градска управа за комуналне и инспекцијске послове
јул
Правни факултет
Економски факултет

август
Правни факултет
Природно-математички факултет (екологија)

22.0 Градска управа за привреду
јул
Економски факултет

август
Правни факултет

23.0 Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
јул
Правни факултет
Економски факултет

август
Правни факултет
/
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24.0 Спомен парк Крагујевачки октобар
јул
Филолошко-уметнички факултет (филологија)
Економски факултет

август
Филолошко-уметнички факултет (филологија)
Економски факултет

25.0 Народна библиотека „Вук Караџић“
јул
Филолошко-уметнички факултет (филологија)

август
Филолошко-уметнички факултет (филологија)

26.0 Народни музеј
јул
Филолошко-уметнички факултет (примењена
уметност)

август
Филолошко-уметнички факултет (примењена
уметност)

27.0 Књажевско српски театар
јул
Филолошко-уметнички факултет (графички
дизајн)
/

август
Филолошко-уметнички факултет (графички
дизајн)
Природно-математички факултет (информатика)

28.0 Завод за заштиту споменика културе
јул
Филолошко-уметнички факултет (примењена
уметност)
Факултет инжењерских наука (урбано
инжењерство)
Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву (грађевина)
Природно-математички факултет (информатика)

август
Филолошко-уметнички факултет (примењена
уметност)
Факултет инжењерских наука (урбано
инжењерство)
Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву (грађевина)
Природно-математички факултет (информатика)

29.0 Историјски архив Шумадије
јул
Филолошко-уметнички факултет (примењена
уметност)
Филолошко-уметнички факултет (филологија)

август
Филолошко-уметнички факултет (примењена
уметност)
Филолошко-уметнички факултет (филологија)

30.0 Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“
јул
Економски факултет (Пословна економија и
менаџмент, модул: менаџмент; Општа економија,
модул: Финансије, берзе и банкарство)
31.0 Музички центар
август
Филолошко-уметнички факултет (музика у
медијима)
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