На Факултету заштите на раду у Нишу 24. 5. 2019. године одржана је
презентација резултата пројекта „Практична академија – Ниш“ који је посвећена
стручној пракси студената Факултета заштите на раду у Нишу у малим и средњим
предузећима на територији града Ниша, као и додела сертификата
најуспешнијим студентима.
Пројекат „Практична академија – Ниш“ реализовали су Удружење за локални
развој „Каменица“ из Каменице које је осмислило пројекат и препознало
Факултет заштите на раду у Нишу и његове студенте као поузданог партнера за
реализацију пројекта и студенти Факултета заштите на раду у Нишу.
Град Ниш и Канцеларија за локални економски развој и пројекте је препознала
вредност и значај пројекта и финансијски подржала његову реализацију у оквиру
Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину и на овај
начин поспешила сарадњу високошколских установа и привреде.
Предузећа: „GMG TREJD“, „Прва амбалажа“, „NISSAL –NEWMET д.о.о.“ „Montegi“
д.о.о „ЗРНО“, „Прва пољопривредна социјална задруга“, Агенција „РИНЧА“,
„Медивест д.о.о. су омогућили да се у њиховим производним погонима реализују
активности пројекта кроз обављање стручне праксе и практичне наставе.
Студенти Факултета заштите на раду у Нишу, уз ментроство тима наставника и
сарадника Факултета којим је руководио др Света Цветановић, доцент Факултета
обишли су привредне субјекте, упознали се са технолошким процесима и
начином организовања заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне
средине и идентификовали недостатке у непостојању одговарајуће техничке
документације и обучености радника за спровођење мера заштите на раду,
заштите од пожара и заштите животне средине. Студенти Факултета су
предложили решења за побољшања система заштите и многе од њих
реализовали кроз израду неопходне техничке документације и обуку
запослених.
Модел стручне праксе који је промовисан овим пројектом је иновативан и пружа
много више могућности за повезивање високошколских установа и привреде
кроз могућност препознавања правих знања и вештина који се стичу на
факултетима, значаја постојања високобразованих кадрова и њихове улоге у
развоју привредних активности.
Презентацији резултата пројекта „Практична академија – Ниш“ присуствали су
студенти Факултета, учесници у пројекту, представници привредних субјеката и
запослени Факултета.
Присутнима су се обратили др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета
заштите на раду у Нишу, Дејан Митић, председник Удружења за локални развој
„Каменица“ из Каменице и др Света Цветановић, доцент Факултета.
На крају је декан Факултета најуспешнијим студентима поделио сертификате о
учешћу на пројекту „Практична академија – Ниш“.

Резултати пројекта „Практична академија – Ниш“ наишли су на подршку и Тима
за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе РС при кабинету
премијера који ће у наредном четворогодишњем периоду подржати наставак
пројекта „Практична академија – Ниш“ који ће омогућити студентима Факултета
да стечена теоријска и практична знања провере на реалним проблемима у
привреди, као и да стекну нова практична знања и вештине.

