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УВОД 
 

Опредељење Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је да у 

свим организационим структурама стално изграђује културу обезбеђења квалитета и тежи 

високој репутацији у  Националном и Европском простору високог образовања  уз 

очување језичких, културних и националних специфичности мултикултуралног окружења 

у коме је лоцирана.  Свест и сталноприсутна култура о унапређењу квалитета су мисија и 

развојни курикулум Школе.  

Наставни и ненаставни процеси, од 2005-те године, предмет су интерних евалуација и 

сталног кориговања у циљу побољшања квалитета образовне услуге. Евалуација наставе 

спроводи се у интервалима од највише три године и обухвата основне студије на свим 

годинама и смеровима, специјалистичке студије на свим модулима и наставу на 

дошколовању.  

Студенти имају активну улогу  у спровођењу стратегије обезбеђења квалитета. Посебно је 

значајна оцена квалитета наставног процеса која се утврђује анкетирањем студената. У 

поступку самовредновања разматра се оцена студената о квалитету наставног процеса. 

Успешна студентска евалуација је предуслов побољшања наставе. Основна сврха 

евалуације је стварање основе за дијалог о облицима и садржини наставе између 

наставника и студената.  

Поред евалуације наставе, континуирано се врши испитивање ставова дипломираних 

студената о квалитету студијских програма и постигнутим исходима учења. Такође, 

континуирано се врши испитивање  послодаваца о компетенцијама дипломаца са 

основним и специјалистичким студијама (запослених васпитачa). 

Захваљујући релевантним информацијама врши се стално иновирање студијских 

програма. Одговором на анкету и давањем повратне информације из праксе -мишљења, 

сугестија, примедби, стручна јавност доприноси квалитету  студијских програма у смислу 

његовог кориговања и богаћења. Брига о професионалном идентитету и његовом 

упоришту у пракси је перманентна и доприноси јачању компетенција васпитача. 

Висока школа струковних студуија  за образовања васпитача у Кикинди   одредила је 

Стратегију обезбеђења квалитета у следећим приоритетним областима: студијски 

програми на основним и специјалистичким студијама,  наставни процес на основним и 
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специјалистичким студијама, научно-истраживачки, уметнички  и стручни рад,  

управљање Школом и квалитет ненаставне подршке , студентска подршка кроз различите 

облике организовања и учешћа, квалитет и доступност  уџбеника и литературе кроз 

библиотечки  фонд и информатичке ресурсе, адекватан простор и опрема за одвијање 

образовних делатности, и друге области. 

Јавност у раду, стална сарадња са локалном заједницом, предшколским установама, 

послодавцима, Националном службом за запошљавање, академском заједницом,  сродним 

високошколским установама у земљи и  иностранству,  конкретизују  се кроз задатке и 

циљеве за општи развој Школе. 

Субјекти обезбеђења квалитета су сви запослени и студенти Школе и сви раде на 

обезбеђењу квалитета у домену свог основног посла кроз одговарајућа тела и органе: 

Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада; Студентски парламент; Наставно - научно веће; Савет Школе;  Директор и  

Управа Школе; друге разне комисије и институционална тела.  

Сви субјекти имају право и обавезу да учествују у обезбеђењу квалитета на свом радном 

месту и кроз учешће у раду тела која обезбеђују квалитет. Права и обавезе свих субјеката 

обезбеђења квалитета су регулисана Статутом и другим општим актима Школе.  

 

СТАНДАРД 1: СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 1 

 

Поштујући тежњу за остваривањем стандарда квалитета, а имајући у виду стандарде и 

смернице Националног савета за високо образовање Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди донела је Правилник о самовредновању и оцењивању 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада (25.10.2006.) и, у оквиру њега, 

Стратегију обезбеђења квалитета. Основна сврха ових докумената ће успостављање 

инстутуционалног система управљања квалитетом чије ће функционисање обезбедити 

континуирано праћење, процену, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима 

рада Високе школе струковних студија за образовање васпитача. Овим општим и 

развојним документом дефинисани су мисија, визија, циљеви, опредељења и принципи 
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инстутуционалног система обезбеђивања и унапређивања квалитета, утврђене су области 

обезбеђења квалитета и субјекти система обезбеђења квалитета.  

Циљеви дефинисани  Правилником, као и Мисијом дефинисаном у Стратегији, Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди  је преузела одговорност за 

праћење, унапређивање и развој квалитета рада, као и да перманентно прати и уважава 

нове идеје, принципе и трендове у развоју европског високошколског образовања.  

 

б ) У циљу сагледавања опредељења високошколске установе да непрекидно и 

систематски ради на унапређењу квалитета својих програма; мера за обезбеђење 

квалитета; субјекте обезбеђења квалитета (стручна тела, студенте, ненаставно 

особље) и њихова права и обавезе у том поступку; области обезбеђења квалитета 

(студијски програми, настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници и 

литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања); опредељења за 

изградњу организационе културе квалитета и повезаности образовне, 

научноистраживачке, уметничке и стручне делатности.обављена је Swot анализа 

чији подаци указују на следеће : 

Снаге: 

 дугогодишње академско наслеђе, 

 компетентност и искуство наставника у васпитно образовном раду, 

 отвореност за сарадњу, 

 дефинисана унутрашња структура, 

 висока мотивисаност већине наставника и сарадника за унапређење квалитета свих, 

 активна заступљеност студента у свим активностима.  

Слабости  

 Установа дели простор у згради Школе са средњом стручном Школом,   

 неспремност једног броја наставника да се усавршавају у коришћењу нових  

технологија, наставних метода и техника, 

 пасивност студената у настави, 

 радна недисциплина једног броја наставника, сарадника и ненаставних радника. 

Могућности: 

 демографски положај: једина високошколска установа у округу Северног Баната и 

шанса за високим образовањем сиромашених социјалних структура, 
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 свест јавности о неопходности укључивања у европски академски простор, близина 

и сарадња са Универзитетом у Темишвару.  

 повећане шансе за мобилност наставника и студената на међународном нивоу, 

 развојом информатичких технологија и интернета повећан је простор за сарадњу са 

високошколским и научним установана на регионалном и међународном нивоу, 

 развој информатичких технологија и образовање на даљину. 

Претње: 

 недовољна финансијска подршка од релевантних државних институција, 

 проблеми у имплементацији постојеће законске регулативе, 

 лош материјални положај студената. 

 

ц ) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 1 

 развијање и јачање унутрашње професионалне аутономије, засноване на 

систему евалуације која обезбеђује квалитет образовних услова, наставног 

процеса и исхода образовања у складу са образовним стандардима; 

 интензивирање механизама осигурања контроле квалитета; 

 остварити циљеве у акционом плану за предвиђени период;  

 повећати ниво свести наставног и ненаставног особља о одговорности за 

сопствени развој и развој друштвене заједнице; 

 наставак праксе евалуативних истраживања разрадом сопствене  концепције 

интерне евалуације, у форми програма евалуативних истраживања; 

 промовисање културе евалуације, самоевалуације и процеса перспективног 

развоја школе; 

 обезбеђивање сталне подршке у одговарајућој опреми и средствима за 

реализовање наставно-научног рада. 

 

Показатељи и прилози за стандард 1: 

 

Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета  

 

Усвојено на седници Наставно научног већа 16.01. 2014 и са допунама на седници 

13.02. 2014. ВШССОВ  Кикинда. 

 

Полазећи од Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр.76/2005, 

100/2007-аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010)  и на основу других релевантних 
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документа (видети под  релевантни документи), а који чине полазне основе  за 

дефинисање и реализацију Стратегије обезбеђења квалитета, 

 

Висока школа струковних студуија  за образовања васпитача у Кикинди  (у даљем 

тексту Школа) одредила је Стратегију обезбеђења квалитета у следећим приоритетним 

областима: 

 

- студијски програми на основним и специјалистичким студијама, 

- наставни процес на основним и специјалистичким студијама, 

- студенти – континуирано учешће студената у унапређењу-провери квалитета, 

- научно-истраживачки, уметнички  и стручни рад, 

-  наставници и сарадници, 

- уџбеници, литература, библиотечки и информатички ресурси, 

-  управљање Школом и ненаставна подршка, 

-  простор и опрема, 

-  стална сарадња са локалном заједницом, послодавцима, Националном службом за  

запошљавање, академском заједницом и сродним високошколским установама у земљи и  

иностранству,  

- јавност у раду, општи развој Школе и финансирање. 

 

Релевантни документи који чине полазне основе за дефинисање и реализацију Стратегије 

обезбеђења квалитета су: 

1.  Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом 

образовању (1997) коју је наша држава ратификовала 2003. године; 

2. Болоњска декларација (1999) коју је наша држава потписала 2003. године; 

3.  Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа (“Службени Гласник РС”, 106/06); 

4.  Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа (“Службени Гласник РС”број 106/06, 112/08); 

5. Правилник о стандардима и поступку акредитације високошколских установа и 

студијских програма („Службени гласник РС“, 106/06); 

6.  Политика обезбеђења квалитета и самовредновања Универзитета у Новом Саду 

(коју је усвојио Сенат Универзитета у Новом Саду на седници 2. јула 2009. године); 

7.  Статут Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; 

8. Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди који је сачинила и усвојила Комисија 

за акредитацију и проверу квалитета на седници одржаној 14.09.2012.године у 

Београду; 

9. Анализа стања наставних и ненаставних процеса у Школи (SWOT анализе); 

10. Годишњи извештаји о раду Школе у протекле три године; 

11. Финансијски извештаји Школе у протекле три године; 

12. Правилник о самовредновању Школе; 

13. Остали правилници и други акти Школе. 

 

ВИЗИЈА , МИСИЈА, ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

 

 

ВИЗИЈА 

 

Полазећи од чињенице да високо образовање има сврху  само ако негује културу која 

промовише социјалне и моралне вредности и циљеве за постизање бољег квалитета 



13 

 

живота у друштву учења и знања, визија руководства, свих запослених и студената је да 

развију Школу у институцију  препознатљиву по квалитету образовања  васпитача са 

високим професионалним, радним и педагошким компетенцијама из свих области 

васпитно образовног рада. 

 

МИСИЈА 

 

Опредељење Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је да у 

свим организационим структурама стално изграђује културу обезбеђења квалитета и тежи 

високој репутацији у  Националном и Европском простору високог образовања и очувању 

језичких, културних и националних специфичности мултикултуралног окружења у коме је 

лоцирана.  Изграђена свест и сталноприсутна култура о унапређењу квалитета су мисија и 

развојни курикулум Школе.  

Квалитет високог образовања је динамична категорија у чијој се суштини налази тежња ка 

сталном унапређењу свих процеса и њихових исхода. Зато је језгро компетентности – 

усредсређеност на студента и корисника услуга, додатни принцип успешности који се 

огледа кроз колективни напор Школе да подржава иновације путем прилагођавања 

променама у образовном окружењу и осигурање конкурентских предности на тржишту 

рада. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ  СТРАТЕГИЈЕ  ОБЕЗБЕЂЕЊА  КВАЛИТЕТА 

 

1. Академске слободе и право сваког појединца да се образује; 

2. Поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих видова  

дискриминације; 

3. Уважавање хуманистичких и демократских вредности Националне и Европске 

традиције; 

4. Усклађивање са Европским системом образовања и унапређивање академске 

мобилности наставног особља и студената; 

5. Партиципација студената у управљању и одлучивању, посебно у вези са питањима која 

су од значаја за квалитет наставе; 

6. Обезбеђивање ефикасности и ефективности студирања и квалитета резултата (стечених 

знања, вештина и других компетенција) од интереса за ширу друштвену заједницу; 

7. Јединство процеса наставе и научно-истраживачког, стручног  и уметничког рада и 

стваралаштва; 

8. Доступност и равноправност образовања; 

9.  Организациона аутономија Школе и отвореност Школе према широј јавности; 

10. Јавност у раду и општи развој Школе. 

  

    СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ЦИЉЕВИ У ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА  

 

Полазећи од чињенице да Болоњски процес тежи хармонизацији, а не стандардизацији 

процеса образовања, и да покретачка снага развоја лежи у разноврсности хармонизованог 

система, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди одредила 

је следеће стратешке правце: 

 

Стратешки правац 1: 

Испунити  захтеве квалитета прописане кроз националне стандарде за акредитацију 

високошколских установа и студијских програма свих нивоа студија. 

Циљеви: 

1.1. Континуирано побољшање квалитета постојећих и развијање нових студијских 

програма. 
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1.2. Повећање интересовања за студирање у Школи и повећање броја студената - 

корисника услуга Школе, сталном промоцијом свих студијских програма и квалитетом 

њихове реализације. Укључивање студената у све релевантне процесе високошколске 

установе. 

1.3. Унапређење квалитета и обима научно-стручно-истраживачких активности и 

уметничког рада наставног особља. 

1.4. Развијање националне и међународне сарадње са сродним високошколским 

установама. 

1.5. Стална сарадња са васпитно образовним установама и ослушкивање потреба праксе и 

тржишта рада. 

 

Стратешки правац 2: 

Стално побољшање просторних, материјално-техничких и финансијских услова 

студирања и рада свих запослених у Школи. 

Циљеви: 

2.1. Унапређење инфраструктурних услова и опремљености радног простора Школе. 

2.2. Побољшање финансијске основе рада Школе. 

2.3. Подстицање примене савремених технологија у настави, учењу и другим процесима 

високошколске установе.  

 

Стратешки правац 3: 

Квалитет управљања људским ресурсима у Школи. 

Циљеви: 

3.1. Успостављање система утврђивања потреба за ангажовањем и развојем људских 

ресурса у Школи (наставно и ненаставно особље). 

3.2. Креирање система материјалних и нематеријалних подстицаја за континуирано  

стручно и научно усавршавање запослених. 

3.3. Подстицати културу тимског рада и културу међуљудских односа. 

 

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

Наведени стратешки циљеви ће се реализовати применом следећих мера за обезбеђење 

квалитета: 

1. Обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и установе, у складу 

са стандардима Националног савета за високо образовање у интервалима од највише од 

три године, односно, по потреби и у краћим инервалима, у складу са општим актом 

Школе; 

2. Успостављање сталног тела за праћење и контролу квалитета у Школи – сада Комисија 

за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада, а 

која има задатак да стално прати и контролише квалитет високог образовања у Школи  да 

предлаже мере за унапређење квалитета и даљег развоја високог образовања и да најмање 

једном годишње подноси извештај Наставно - научном већу Школе. 

3.Обезбеђење људских ресурса и инфраструктуре за прикупљање и обраду података од 

значаја за анализу и оцену квалитета и степена успешности у остваривању постављених 

циљева и задатака; 

4. Припрема за поновну акредитацију Школе, у складу са стандардима Националног 

савета за високо образовање у Законом прописаном року; 
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5. Међународна сарадња кроз размену стручних знања и искустава наставника и 

студената; 

6. Успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима у циљу 

добијања повратне информације о квалитету студијских програма и компетенција које су 

стекли дипломирани студенти завршетком студија (примена стечених знања у пракси); 

7. Спољашња провера квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо 

образовање коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу квалитета; 

8. Обавеза да се у обављању делатности високог образовања остварује јединство 

образовног, стручног, уметничког и научноистраживачког рада чији се садржаји и 

резултати, односно знања користе у наставном процесу; 

9. Обезбеђење ресурса за унапређење квалитета: финансијских, просторних, кадровских, 

организационих, материјалних и техничких; 

10. Обавеза да стално промовише и изграђује културу квалитета у Школи, као и стручно 

усавршавање особља које активно учествује у овим процесима (семинари, радионице, 

контакти и размена искустава и информација са другим домаћим и међународним 

институцијама) ; 

11. Обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на интернет страници 

Школе. 

12. Стална сарадња са локалном заједницом, васпитно - образовним и културно 

уметничким друштвима и другим високошколским институцијама у земљи и 

иностранству. 

8.ЗЗзз 

ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

 

Стратегија обезбеђења квалитета ће се реализовати извршавањем општих и специфичних 

задатака  

 

Општи задаци  

1. Креирање услова и потребне финансијске подршке за обезбеђење квалитета и 

реализацију сталне контроле у циљу веће ефикасности студија. 

2. Доношење општих аката, правилника и процедура којима се утврђују области, 

стална тела и поступци праћења, самовредновања и евалуације, унапређивања и 

развоја квалитета студијских програма, наставе и свих других наставних и 

ненаставних процеса у Школи. 

3. Дефинисање области обезбеђења квалитета у складу са Правилником о стандардима 

за самовредновање и оцењивање високошколских установа. 

4. Самовредновање квалитета образовања у интервалима од 3 године, а по потреби и у 

краћим интервалима у складу са актима Школе. 

5. Остваривање јединства у обављању делатности високог образовања и стручног рада 

чији се резултати користе за унапређење наставног процеса. 

6. Развој потребних кадровских ресурсра и улагање у њихово перманентно 

усавршавање и напредовање. 

7. Успостављање сарадње са дипломираним студентима и послодавцима и праћење 

нивоа њихових компетенција. 

8. Обезбеђење инфраструктуре за прикупљање, обраду, анализу и оцену квалитета 

успешности постављених циљева и задатака. 

9. Редовно јавно публиковање резултата вредновања квалитета на интернет страници  

Школе и у периодичним публикацијама. 

10. Утврђивање сталне промоције квалитета кроз размену информација, искустава и 

изградњу културе квалитета у Школи у свим процесима. 
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11. Израда плана активности контроле квалитета од стране Комисије за 

самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова 

рада. 

 

Специфични задаци 

1. Стални развој постојећих и креирање нових студијских програма ; 

2. Стално инвестирање у кадровске ресурсе, простор, информационе технологије 

и другу опрему ради достизања националних и међународних стандрада у тој 

области; 

3. Усклађивање броја наставника и сарадника са националним и међународним 

стандардима; 

4. Поштовање високих критеријума за избор наставника и сарадника и њихово 

усклађивање са националним и међународним критеријумима; 

5. Стално стручно усавршавање наставника и сарадника и едукација у области 

педагогије, андрагогије, психологије, информационих технологија, менаџмента 

и вештина комуникације; 

6. Поштовање високих критеријума за издавачку делатност (уџбеници, 

приручници, збирке задатака и сл.) наставника и сарадника који су усклађени са 

националним и међународним стандардима; 

7. Стална набавка национално и међународно признате литературе релевантне за 

студенте и наставнике Школе, као и ненаставно стручно особље. 

 

СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Субјекти обезбеђења квалитета су сви запослени и студенти Школе. Они раде на 

обезбеђењу квалитета у домену свог основног посла у Школи и кроз одговарајућа тела и 

органе: 

 Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе 

и услова рада; 

 Наставно научно веће; 

 Савет Школе; 

 Директор Школе; 

 Управа Школе; 

 Студентски парламент. 

 

Права и обавезе свих субјеката обезбеђења квалитета су регулисана Статутом и другим 

општим актима Школе. Сви субјекти имају право и обавезу да учествују у обезбеђењу 

квалитета на свом  радном месту и кроз учешће у раду тела која обезбеђују квалитет. 

 

 

Листа чланова комисије за контролу квалитета 

Р.Б. Име средње слово презиме  Звање 

1. др Љиљана М. Крнета професор струковних студија 

2. др Јасмина М. Арсенијевић професор струковних студија 

3. др Бранко Ј. Прентовић професор струковних студија 

4. Синиша М. Одаџин ненаставно особље 
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5. Радован А. Глигорин студент 

 

 
 

 

 

 
 

Број: 6 

Датум: 06.01.2015. 

На седници Наставно-научног већа одржаној 05. 01. 2015. године под другом 

тачком Дневног реда расправљало се о замени члана Комисије за  самовредновање и 

оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада и донета је следећа 

једногласна одлука, за коју је гласало 27 присутних наставника и сарадника, од укупно 28 

наставника и сарадника у Школи 

                                                          О Д Л У К А 

Врши се замена члана Комисије за  самовредновање и оцењивање квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада, изабране одлуком директора Школе  од 

02. 06. 2014. године, тако да  се  од  05. 01. 2015. године  за члана именује мр Бранко 

Прентовић, уместо мр Србиславе Павлов  на период од 3 (три) године, на који је 

изабрана Комисија.  

О б р а з л о ж е њ е 

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/22-423; e-mail: vsov@businter.net; www.vaspitacka.edu.rs 
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Директор Школе, др Тамара Грујић, професор, донела је Одлуку  02. 06. 2014. 

године о избору  новог састава Комисије за  самовредновање и оцењивање квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада, на период од 3 године, до 01. 06. 2017. 

године. Комисија је именована у саставу: 1. др Љиљана Крнета, професор,  председник, 2. 

мр Србислава Павлов, члан, 3. др Јасмина Арсенијевић, члан, 4. Драгана Новаковић, члан, 

и 5. Тот Андреј, студент, члан. С обзиром да је мр Србислава Павлов у међувремену 

затражила да буде разрешена чланства, на данашњој седници је донета одлука да се 

уместо ње изабере мр Бранко Прентовић.   Мандат новог члана, се везује за трајање 

мандата изабраној Комисији.  На основу изнетог, једногласно је донета  наведена одлука. 

Доставити: 

1. мр Бранку Прентовићу 

2. мр Србислави Павлов 

3. Архиви 

Д И Р Е К Т О Р 

              _______________________________ 

                    др Тамара Грујић, професор 

 

 

 

 

 

 

Број: 390 

Датум: 02.06.2014. 

 

Због истека мандата на који је изабрана  Комисија за  самовредновање и оцењивање 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада, директор дана 02. 06. 2014. године 

доноси следеће   

Р Е Ш Е Њ Е 

Због истека мандата Комисије за  самовредновање и оцењивање квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада, бира се нови састав,  на период од 3 

(три) године, почев од  02. 06. 2014. године у следећем саставу: 

1.     др Љиљана Крнета професор, председник 

 2.     мр Србислава Павлов, члан 

            3.     др Јасмина Арсенијевић, професор, члан  

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/22-423; e-mail: vsov@businter.net; www.vaspitacka.edu.rs 
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            4.     Драгана Новаковић, члан 

             5.    Тот Андреј, студент, члан. 

О б р а з л о ж е њ е 

Због истека мандата  Комисије за  самовредновање и оцењивање квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада, изабране на период од 3 године, потребно је 

да се изабере нови састав Комисије. Сагледавајући рад претходне Комисије, директорка 

Школе др Тамара Грујић, професор је одлучила да изврши делимичне измене, те је  

Комисију за  самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада изабрала у наведеном саставу. Комисији мандат истиче 01. 06. 2017. године. 

Доставити: 

1. др Љиљани Крнети, професору 

2. мр Србислави Павлов 

3. др Јасмини Арсенијевић, професору 

4. Драгани Новаковић 

5. студенту Тот Андреју  

6. архиви 

Д И Р Е К Т О Р 

               _______________________________ 

                    др Тамара Грујић, професор 

Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и 

допунама.  

 

Усвојено на седници Наставно научног већа 13 .02. 2014. ВШССОВ  Кикинда. 

 

Напомена: усвојени Акциони план се сматра саставним делом стратегије 

 

 

Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/22-423; e-mail: vsov@businter.net; www.vaspitacka.edu.rs 

Полазећи од Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр.76/2005, 

100/2007-аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), Стратегије обезбеђења квалитета 

Високе школе за образовање васпитача у Кикинди и других релевантних документа, 

Комисија за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада, сачинила је  

АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

2014/15.-2019/20.г.  
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I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

У складу са утврђеним стандардима Националног савета за високо образовање за 

обезбеђење и унапређење квалитета високошколских установа, са стандардима за 

самовредновање, спољашњу проверу квалитета, и акредитацију високошколских установа и 

студијских програма, као и са циљевима утврђеним Стратегијом обезбеђења квалитета 

Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, овим Акционим 

планом утврђују се мере и поступци за обезбеђивање и унапређивање квалитета у следећим 

релевантним областима: 

 
1. Студијски програми на основним и специјалистичким  струковним студијама. 

2. Наставни процес на основним и специјалистичким струковним студијама. 

3. Студенти –континуирано учешће студената у унапређењу-провери квалитета. 

4. Научно-истраживачки, уметнички  и стручни рад. 

5. Наставници и сарадници. 

6. Уџбеници, литература, библиотечки и информатички ресурси. 

7. Управљање Школом и ненаставна подршка. 

8. Простор и опрема. 

9. Стална сарадња са локалном заједницом, послодавцима, Националном службом за 

запошљавање, академском заједницом и сродним високошколским установама у 

земљи и  иностранству.  

10. Јавност у раду, општи развој Школе и финансирање. 

 

Акциони план је операционализација стратешких праваца и циљева 

пројектованих у Стратегији обезбеђења квалитета за период  2014/15-2019/20.г.: 

Стратешки правац 1: 

Испунити  захтеве квалитета прописане кроз националне стандарде за акредитацију 

високошколских установа и студијских програма свих нивоа студија. 

Стратешки правац 2: 

Стално побољшање просторних, материјално-техничких и финансијских услова 

студирања и рада свих запослених у Школи. 

Стратешки правац 3: Квалитет управљања људским ресурсима у Школи. 

 

Напомена: детаљан план активности и задужења пројектоваће се на годишњем нивоу за 

сваку школску годину. 
1.1. Континуирано побољшање квалитета постојећих и развијање нових студијских програма. 

Коментар: квалитет студијских програма на основним и специјалистичким струковним студијама 

обезбеђује се  систематским праћењем и континуираним усавршавањем сваког појединог студијског 

програма, а нарочито структуре и садржаја студијског програма у погледу односа опште академских, 

научно-стручних и стручно-апликативних и уметничких предмета, радног оптерећења студената 

израженог у ЕСПБ бодовима, исхода и квалификација које добијају студенти када заврше студије, 

могућности за запошљавање и даље школовање; савремености и међународне усаглашености студијских 

програма, услова уписа студената, оцењивања и напредовања студената. 
Активност Временско 

трајање 

(од-до) 

Очекивани 

резултат(и) 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Потребни 

ресурси 

Одговорна 

особа/тело 

1.1.1. 

Анализа 

података о 

квалитету 

студијског 

програма  и 

израда 

 

Фебруар- 

март 

2014/15-

2016/17 

 

Објективно 

процењен 

квалитет 

студијског 

програма и 

формулисане 

 

Ниво 

квалитета 

студијског 

програма у 

односу на 

стандарде 

 

Извештај са 

предлогом 

мера 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информационо-

комуникациона 

 

Комисија за 

самовред. 
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извештаја са 

предлогом 

мера (I, III, V 

семестар) 

мере за 

његово даље 

унапређивање 

 

Број и врста 

корективних 

мера 

технологија 

канцеларијски 

материјал, 

телефон и друга 

потребна 

средства. 

 

1.1.2. 

Спровођење 

анкете о 

квалитету 

студијског 

програма,  

анализа и 

израда 

извештаја са 

предлогом 

мера 

(II,IV,VI 

семестар 

Април-

јун 

2014/201

5- 

2016/17 

 

Наставници и 

сарадници у 

настави,студен

тски 

парламент. 

 

 

 

 

 

1.1.3. 

Припрема 

новог 

курикулума 

основних 

струковних 

студија  

До новог 

процеса 

спољне 

провере 

квалитета 

2017 год. 

Припремљен 

најмање по 

један нови 

курикулум за 

основне 

струковне 

студије 

Релевантност 

нових 

курикулума у 

односу на 

препознате 

потребе 

друштвене 

заједнице 

Припремљени 

нацрти 

курикулума 

Комисија за 

самовред., 

наставници и 

сарадници; 

управа; 

студенти 

Акредитација 

спец. 

струковних 

студија 

 2014. 

први 

квартал  

Акредитоване 

спец.студије 

 

Позитиван 

извештај 

КАПК 

  

 

1.2. Квалитет наставних процеса на основним и специјалистичким  струковним студијама 

Коментар: квалитет наставног процеса обезбеђује се ангажовањем одговарајућег броја наставника и 

сарадника за реализацију студијског програма; благовременим утврђивањем и спровођењем плана 

извођења наставе (радног календара) и распореда предавања, вежби, консултација,колоквијума, испита и 

других облика рада; благовременим утврђивањем, објављивањем и поштовањем планова рада по 

предметима;континуираним праћењем квалитета наставе, а нарочито професионалног и коректног односа 

наставника и сарадника према студентима; омогућавањем наставницима и сарадницима да у наставном 

процесу користе информационе технологије; функционалним усклађивањем рада стручних служби са 

наставним процесом, итд. 
Активност(и) Временско 

трајање 

(од-до) 

Очекивани 

резултат(и) 

Индикатор

и 

успеха 

Средства 

верификације 

Потребни 

ресурси 

Одговорна 

особа/тело 

1.2.1. 

Континуирано 

праћење свих 

чиниоца 

студијских 

програма и 

наставе 

 

2014/15  

2019/20 

Остварен 

редован увид 

у квалитет 

студијских 

програма и 

наставе, као 

основа за 

евентуалне 

корективне 

мере 

Ниво 

испуњеност

и 

стандарда 

квалитета 

студијских 

програма и 

наставе 

Документаци

ј 

а о праћењу 

(попуњени 

анкетни 

упитници, 

резултати  

обраде, 

извештаји са 

предлогом 

мера) 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информационо-

комуникациона 

технологија, 

канцеларијски 

материјал, 

телефон и друга 

потребна 

средства. 

Комисија за 

самовред.; 

наставно-

научно веће; 

директор и 

управа; студ. 

парламент и 

студенти 
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1.2.2. 

Пројекција   

плана наставе 

по структури, 

садржају и 

наставним 

недељама и 

праћење 

његове 

примене; 

корекција 

према потреби 

 

 

 

Континуиран

о за све 

семестре и 

нивое студија 

 

2014/15  

2019/20 

 

Унапређен 

квалитет 

услед 

планирања, 

програмирањ

а, 

организације 

и ревизије 

садржаја 

наставе; 

јавност 

презентовања 

информација 

и процеса 

планирања  

 

Број 

докумената 

–планова у 

сваком 

семестру и 

њихова 

ажуриранос

т према 

потреби 

 

Документ-

образац за 

планирање 

наставе по 

недељама и 

семестрима 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информационо-

комуникациона 

технологија, 

канцеларијски 

материјал, 

телефон и друга 

потребна 

средства. 

 

 

 

 

Комисија за 

самовред., 

директор, 

координатори 

за наставу на 

основним и 

специјалистичк

им 

струковнимсту

дијама,  

управа. 

 

1.2.3. 

Израда 

семестралног 

извештаја о 

реализацији 

наставе 

укључујући 

све релевантне 

информације о 

оствареној 

настави.  

 

 

Континуиран

о за све 

семестре и 

нивое студија 

 

2014/15  

2019/20 

 

 

Анализирани 

квантитативн 

и и 

квалитативн 

и подаци о 

наставном 

раду и 

формулисане 

мере за 

његово даље 

унапређивањ

е наставе 

 

 

Ниво 

испуњеноа

ст 

и 

стандарада 

квалитета 

наставног 

рада 

 

 

Извештај о 

наставном 

раду 

 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информационо-

комуникациона 

технологија, 

телефон и друга 

технологија, 

канцеларијски 

материјал и 

друга потребна 

средства. 

 

 

Комисија за 

самовред., 

координатори 

за наставу на 

основним и 

специјалистичк

им струковним 

студијама,  

директор, 

управа. 

1.2.4. 

Ревизија/изра 

да додатних 

инструмената 

за 

самовреднова 

ње у области 

студијских 

програма и 

наставе; 

евалуација 

наставе; 

Праћење 

реализације 

свих 

активности и 

формулисање 

и примена 

корективних 

мера 

 

 

2014/15  

2019/20 

Континуиран

о и 

према 

стандарду 

бр.14 

 

Омогућено 

боље 

праћење 

квалитета 

студијских 

програма и 

наставе 

 

Остварен 

редовни увид 

у квалитет 

студијских 

програма и 

садржаја 

наставе 

 

Број и 

врста 

побољшањ

а 

постојећих 

инструмена

та 

Број и 

врста 

нових 

инструмена

та 

 

Ниво 

испуњеноа

ст 

и 

стандарада 

квалитета 

студијских 

програма и 

садржаја 

наставе 

Број и 

врста 

корективни

х мера 

 

Додатни 

инструменти 

за 

самовреднов

а 

 

 

 

 

Извештаји о 

праћењу са 

предлогом 

корективних 

мера 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информационо-

комуникациона 

технологија, 

канцеларијски 

материјал, 

телефон и друга 

потребна 

средства. 

 

 

Комисија за 

самовредн. 

 

 

Студ. 

парламент, 

студенти, 

наставници и 

сарадници 
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1.3. Студенти - континуирано учешће студената у унапређењу-провери квалитета 

Коментар: квалитет односа према студентима и учешће студената у унапређњу квалитета обезбеђује се:  

- доследним спровођењем Правилника о упису на студијске програме и објављивањем релевантних 

података у вези са условима и критеријумима уписа на студијске програме и са режимом студија на 

огласној табли и интернет-сајту Школе; 

- обезбеђивањем једнакости и равноправности студената по свим основама: раса, боја коже, пол, 

сексуална оријентација, етничко, национално или социјално прекло, језик, вероисповест, политичко или 

друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа или имовинско 

стање, као и адекватних услова за студирање студентима са посебним потребама на студијским 

програмима који својом концепцијом и/или курикулумом могу да обезбеде њихову инклузију; 

- коректним и професионалним односом наставника и сарадника према студентима у току наставног 

процеса, приликом провере знања и оцењивања;  

- систематичним праћењем и проверавањем пролазности и успешности студената уписаних на студијске 

програме које реализује високошколска установа (по предметима, испитним роковима, годинама и 

нивоима студија); 

- омогућавањем студентима да се организују у складу са Законом о високом 

образовању и општим актима Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; 

- редовним спровођењем анкете којом се испитују ставови и мишљења студената 

о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања, итд. 

Активност Временско 

трајање 

(од-до) 

Очекивани 

резултат(и) 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификац

ије 

Потребни 

ресурси 

Одговорна 

особа/тело 

1.3.1. 

Анализа 

задовољства 

студијама 

дипломираних 

студената 

 

Континуиран

о,према 

годишњем 

плану 

активности 

2014/15- 

2019/20 

 

Процењен 

квалитет 

студија од 

стране 

дипломирани 

х студената 

(конструктивне 

примедбе и 

сугестије) 

 

Минимално 

60% 

анкетираних 

дипломаца 

је задовољно 

студијама 

(оцена већа 

од 3,00 на 

скали од 1 до 

5) 

 

Извештај са 

предлогом 

корективни

х 

мера 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информа

ционо-

комуника

циона 

технолог

ија, 

телефон и 

друга 

технолог

ија, 

канцелар

ијски 

материјал 

и друга 

потребна 

средства. 

 

Комисија 

за самовред., 

сарадници-

наставно и 

ненаставно 

особље 

одређено од 

стране 

директора на 

предлог 

Комисије за 

унапређење 

квалитета; 

студенти-

парламент 

1.3.2. 

Анализа 

задовољства 

послодаваца 

радом 

дипломирани 

х студената 

Школе  

 

 

Континуиран

о, према 

годишњем 

плану 

активности 

2014/15 - 

2019/20 

 

Процењено 

задовољство 

послодаваца 

радом 

дипломирани 

х студената 

Школе 

конструктивне 

примедбе и 

сугестије 

 

Минимално 

60% 

анкетираних  

је задовољно 

радом 

дипломаца 

Школе 

(оцена већа 

од 3,00 на 

скали од 1 до 

5) 

 

Извештај са 

предлогом 

корективни

х 

мера 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информа

ционо-

комуника

циона 

технолог

ија, 

телефон и 

друга 

технолог

ија, 

канцелар

ијски 

материјал 

и друга 

потребна 

средства. 

 

Комисија за 

самовреднов. 

сарадници-

наставно и 

ненаставно 

особље 

одређено од 

стране 

директора на 

предлог 

Комисије за 

унапређење 

квалитета; 

студенти-

парламент 
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1.3.3. 

Израда 

инстумента 

(упитник) или 

употреба 

постојећег и 

анкетирање 

студената о 

процени 

услова и 

организације 

студијских 

програма 

 

Континуиран

о, према 

годишњем 

плану 

активности 

2014/15 - 

2019/20 

 

Процењен 

квалитет 

услова и 

организације 

студијских 

програма 

 

Минимално 

60% 

анкетираних 

је задовољно 

условима и 

организацијо 

м студијских 

програма 

(оцена већа 

од 3,00 на 

скали од 1 до 

5) 

 

Извештај са 

предлогом 

корективни

х 

мера 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информа

ционо-

комуника

циона 

технолог

ија, 

телефон и 

друга 

технолог

ија, 

канцелар

ијски 

материјал 

и друга 

потребна 

средства. 

 

Комисија за 

самовредн., 

сарадници-

наставно и 

ненаставно 

особље 

одређено од 

стране 

директора на 

предлог 

Комисије за 

унапређење 

квалитета; 

студенти-

парламент 

1.3.4. 

Припрема, 

планирање,прог

рамирање, 

организација и 

реализација 

промоције 

Школе за упис 

на све студијске 

програме и 

нивое студија 

(израда 

промотивног 

материјала за 

све видове 

информисања 

потенцијалних 

студената и 

других 

заинтерсованих 

лица/установа) 

 

Континуиран

о, март-мај  и 

према 

годишњем 

плану 

активности 

2014/15- 

2019/20 

 

 

Реализација 

промоције 

Школе према 

планираним 

активностима 

тимова за 

промоцију; 

повећан број 

кандидата за 

упис на студије 

првог и другог 

степена и на 

свим смеровима 

 

 

Испуњена 

прописана 

квота за упис 

на основне и 

специјалистичк

е  струковне 

студије, на 

свим 

смеровима/мод

улима   

 

Извештај о 

релизацији 

плана 

промоције 

са 

предлогом 

корективни

х 

мера и 

другим 

предлозима 

за 

побољшањ

е 

промоције 

Школе 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информа

ционо-

комуника

циона 

технолог

ија, 

телефон и 

друга 

технолог

ија, 

канцелар

ијски 

материјал 

и друга 

потребна 

средства 

за 

реализац

ију 

промоциј

е (путни 

трошков,

промо-

материјал 

)  

 

Комисија за 

самовредн., 

сарадници-

наставно и 

ненаставно 

особље 

одређено од 

стране 

директора на 

предлог 

Комисије за 

унапређење 

квалитета; 

студенти-

парламент; 

директор, 

кординатори 

наставе, 

секретеријат и 

друге службе. 

Јавна 

презентација 

свих 

активности-сајт 

Школе 

Континуиран

о после 

законски 

прописаних 

уписних 

рокова 

Обезбеђена 

транспарентн 

ост и 

доступност 

информација и 

обим и квалитет 

информација 

Редовно 

ажурирање 

информација 

на сајту  на 

месечном 

нивоу и према 

потреби 

Интернет 

презентациј

а Школе 

(сајт 

Школе) 

Људски 

ресурси, 

информа

ц.-

комуник. 

технолог

ија 

Комисија за 

самовредн., 

сарадници, 

студенти, 

управа. 
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1.4. Унапређење квалитета и обима научно – истраживачког, стручног и уметничког рада и 

стваралаштва 

Коментар: квалитет научноистраживачког, стручног и уметничког рада и стваралаштва обезбеђује се: 

- континуираним старањем о јединствености образовног, научно-истраживачког, уметничког и 

професионалног (стручног) рада; 

- осмишљавањем, припремањем и реализовањем научно-истраживачких, стручних, уметничких и других 

програма и пројеката, како националног, тако и међународног карактера; 

- учествовањем на домаћим и иностраним конкурсима за финансирање научно-истраживачких, стручних, 

уметничких и других програма и пројеката; 

- вођењем евиденције, оцењивањем обима и квалитета научно-истраживачких, стручних, уметничких и 

других пројеката и програма који се реализују  на Универзитету,  високошколској и академској 

заједници,  и усклађивањем њихових садржаја и резултата  са националним и са европским циљевима и 

стандардима високог образовања; 

- обављањем издавачке делатности у складу са могућностима; 

- укључивањем резултата научно-истраживачких, стручних и других програма и пројеката у наставни 

процес. 
Активност Временск

о 

трајање 

(од-до) 

Очекивани 

резултат(и) 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Потребни 

ресурси 

Одгово

рна 

особа/т

ело 

1.4.1. 

Примена (израда 

новог/ревидирање 

постојећег) 

Правилника 

о поступку и 

начину 

вредновања и 

квантитативн 

ог 

исказивања 

стручно- 

истраживачк 

ог и 

уметничког 

рада 

наставника и 

сарадника и 

његова 

примена 

 

Континуи

рано, и 

према 

годишње

м плану 

активност

и 

2014/15-  

2019/20 

 

Успостављен 

систем 

вредновања и 

доследног 

примењивања 

правилника 

стручно- 

истраживачк 

ог и 

уметничког 

рада 

наставника и 

сарадника 

 

 

Редовност 

вођења 

евиденције о 

стручно- 

истраживачк 

ом и 

уметничком 

раду, 

Доследна 

примена 

Правилника 

 

Правилник , 

Извештаји о 

вредновању 

стручно- 

истраживачко 

г и 

уметничког 

рада 

наставника и 

сарадника 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информацио

но-

комуникацио

на 

технологија, 

телефон и 

друга 

технологија, 

канцеларијск

и материјал и 

друга 

потребна 

средства. 

 

Секрета

р 

Школе, 

Комиси

ја 

за 

самовре

д., 

наставн

о 

особље 

1.4.2. 

Израда 

збирног 

Извештаја о 

стручно- 

истраживачк 

ом и 

уметничком 

раду 

наставника и 

сарадника 

(књига наставника 

или картон 

научног радника) 

 

Континуи

рано 

ажурира

ње према 

годишње

м плану 

2014/15-  

2019/20 

 

Процењен 

обим и 

квалитет 

стручно- 

истраживачк 

ог и 

уметничког 

рада 

наставника и 

сарадника у 

односу на 

успостављен 

е стандарде и 

предложене 

евентуалне 

корективне 

мере 

 

Број и врста 

публиковани 

х радова у 

односу на 

међународне, 

националне и 

стандарде 

дефинисане 

од стране 

Школе 

 

Извештај о 

стручно- 

истраживачко 

м и 

уметничком 

раду 

наставника и 

сарадника 

 

Људски 

ресурси, 

финансијски 

ресурси, 

и друга 

материјална 

подршка; 

информацио

но-

комуникацио

на 

технологија, 

телефон и 

друга 

технологија, 

канцеларијск

и материјал и 

друга 

потребна 

средства 

 

Комиси

ја 

за 

самовре

д., 

наставн

о 

особље 

и 

сарадни

ци из 

школск

их 

служби 

 

1.4.3. 

Организација 

Методичких дана 

и других стручних 

и уметничких 

 

Континуи

рано, 

према 

годишње

 

Представљен 

стручно- 

истраживачк 

и и 

 

Број 

наставника и 

сарадника са 

пријавњеним 

 

Организација и 

програм скупа. 

Резиме 

радова/саопшт 

Људски 

ресурси, 

финансијски 

ресурси, 

и друга 

Савет 

Школе, 

Управа 

Школе,

Наставн
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догађаја м плану 

рада 

2014/15-  

2019/20 

уметнички 

рад 

наставника и 

сарадника 

Школе и 

успостављен 

е сарадње са 

сродним 

институција 

ма на 

националном 

и 

међународно 

м плану 

радовима из 

Школе и 

других 

сродних 

институција 

ења. 

 

Извештај о 

реализацији 

скупа 

материјална 

подршка; 

информацио

но-

комуникацио

на 

технологија, 

телефон и 

друга 

технологија, 

канцеларијск

и материјал и 

друга 

потребна 

средства, 

адекватан 

простор за 

пријем 

учесника и 

других 

заинтересова

них 

о-

научно 

веће,Ор

ганизац

иони 

одбор, 

студент

и, 

Комиси

ја за 

самовре

д.; 

остале  

службе 

у 

Школи 

1.4.4. 

Редовно 

издавање 

Зборника 

Радова Школе 

посвећеног 

годишњем 

стручно- 

уметничком 

скупу и других 

Зборника школе 

(најмање један) 

 

Сваке 

године у 

временск

ом 

интервал

у: 

2014/15-  

2019/20 

 

Представљен 

стручно- 

истраживачк 

и и 

уметнички 

рад 

наставника и 

сарадника 

Школе према 

успостављеним 

стандардима 

 

Број и врста 

објавњених 

радова према 

националној 

категоризацији 

 

Зборници 

радова 

 

Људски 

ресурси, 

финансијски 

ресурси, 

и друга 

материјална 

подршка; 

информацио

но-

комуникацио

на 

технологија, 

телефон и 

друга 

технологија, 

канцеларијск

и материјал, 

итд. 

 

Савет 

Школе, 

директо

р, 

Наставн

о-

научно 

Веће, 

Издавач

ка 

делатно

ст -

комисиј

а 

1.4.5. 

Континуиран 

а подршка 

учешћу 

наставног 

особља на 

различитим 

стручним, 

научним и 

уметничким 

скуповима у 

земљи и 

иностранству 

 

Континуи

рано 

2014/15-  

2019/20 

 

Стална 

презентација 

информација о 

учешћу на 

научним, 

стручним  и 

уметничким 

скуповима, на 

седницама 

Наставно-научног 

већа и размена 

искустава 

 

Број и врста 

скупова на 

којима је 

наставно 

особље 

учествовало 

у току сваке 

календарске 

године 

 

Континуирана 

подршка 

учешћу 

наставног 

особља на 

различитим 

стручним, 

научним и 

уметничким 

скуповима у 

земљи и 

иностранству 

 

Људски 

ресурси, 

финансијски 

ресурси, 

и друга 

материјална 

и/или 

нематеријалн

а подршка. 

 

Савет 

Школе, 

директо

р, 

Наставн

о -

научно 

веће 
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1.5. Наставници и сарадници 

Коментар: квалитет наставника и сарадника обезбеђује се: 

- спровођењем избора наставника и сарадника у наставна и сарадничка звања у складу са Законом о 

високом образовању и општим актима Школе; 

-применом важећих критеријума вредновања резултата научноистраживачког, стручног и уметничког 

рада наставника и сарадника у поступку избора у звање и одговарајућих критеријума вредновања 

резултата наставног рада наставника и сарадника у поступку избора у звање; 

- систематским праћењем, оцењивањем и подстицањем научноистраживачке, стручне, уметничке и 

педагошке активности наставника и сарадника; 

- утврђивањем и спровођењем дугорочне политике квалитетне селекције младих  кадрова; 

- организовањем и спровођењем различитих врста научног и стручног усавршавања наставника и 

сарадника; 

- подстицањем наставника и сарадника на перманентну едукацију и усавршавање путем студијских 

боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству; 

-вредновањем педагошког рада и успешног повезивања рада у образовању са радом на пројектима у 

другим областима друштвеног живота приликом унапређивања наставника и сарадника, итд. 
Активност Временско 

трајање 

(од-до) 

Очекивани 

резултат(и) 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Потребни 

ресурси 

Одговорна 

особа/тело 

1.5.1. 

Спровођење 

анкете о 

педагошком 

раду 

наставника и 

сарадника 

(основне 

 и 

специјалисти 

чке струковне 

студије 

 

Према 

стандарду бр 

14. у периоду: 

2014/15-  

2019/20 

 

Процењен 

квалитет 

педагошког 

рада 

наставника и 

сарадника 

Најмање 50% 

од укупног 

броја 

анкетираних 

студената је 

задовољно 

педагошким 

радом 

наставника и 

сарадника 

(најмања 

оцена 2,50) 

 

Извештај о 

анкетирању 

са 

предлогом 

корективних 

мера 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информацио

но-

комуникацио

на 

технологија, 

телефон  и 

друга 

потребна 

средства 

Комисија за 

самовред., 

Студенти-

парламент, 

стручне и 

друге службе 

у Школи 

1.5.2. 

Доследна 

примена 

Правилника 

о избору 

наставника и 

сарадника  

 

Континуирано 

 

Примена 

успостављен

ог система 

избора 

наставника и 

сарадника 

утемељен на 

Закону и 

потребама 

Школе 

 

Сви 

наставници и 

сарадници  

изабрани у 

складу са 

Правилником  

 

Евиденција о 

избору 

наставника и 

сарадника 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информацио

но-

комуникацио

на 

технологија, 

телефон  и 

друга 

потребна 

средства 

 

Секретар 

Школе, 

Комисија 

за самовред.,  

Наставно-

научно веће. 

1.5.3. 

Израда 

Програма 

развоја кадра 

и анализа 

потреба 

наставног и 

ненаставног 

особља 

 

Континуирано 

и дугорочно,  

2014/15-  

2019/20 

 

 

 

План и 

програм на 

основу 

анализе 

потребе за 

кадром и 

реализација 

на основу 

перспективе 

развоја 

Школе. 

 

Број и врста 

идентификов 

аних 

развојних 

потреба 

наставног и 

ненаставног 

особља 

Број и врста 

примењених 

развојних 

мера 

 

Програм 

развоја, 

Извештај о 

реализацији 

Програма 

развоја 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информацио

но-

комуникацио

на 

технологија, 

телефон  и 

друга 

потребна 

средства 

 

Директор, 

Управа 

Школе, 

Наставно-

научно 

веће, 

Комисија 

за самовред., 

Савет Школе 

1.5.4. 

Подстицање 

наставника и 

сарадника на 

перманентну 

 

Континуирано  

2014/15-  

2019/20 

 

 

Успостављен 

систем 

(правилник) 

подстицања 

 

Број и врста 

примењених 

подстицајних 

мера 

 

Правилник, 

Извештаји и 

контрола о 

примени 

 

Људски 

ресурси, 

финансијски 

ресурси, 

 

Секретар 

Школе, 

Комисија 

за самовред., 
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едукацију и 

усавршавање 

путем 

студијских 

боравака, 

специјализациј

а и учешћа на 

научним и 

стручним 

скуповима у 

земљи и 

иностранству. 

 

Успостављањ 

е праксе 

промовисања 

запослених 

који су у 

току 

претходне 

календарске 

године 

остварили 

напредак у 

научном раду, 

стручно- 

истраживачк 

ом и 

уметничком 

усавршавању 

и/или 

деловању у 

оквиру 

академске 

и/или шире 

друштвене 

заједнице. 

 

 

 

 

 

Континуирано  

2014/15-  

2019/20 

 

континуиран 

ог 

усавршавања 

запослених и 

примена 

истог. 

 

 

 

Мотивисанос

т запослених  

 

 

 

 

 

 

Јавно 

промовисање и 

број 

награђених 

Правилника 

и извештаји о 

учешћу на 

стручним, 

научним и 

другим 

догађајима 

 

 

Годишњи 

извештај 

(евиденција)  

о 

промовисању 

запослених 

информацио

но-

комуникацио

на 

технологија, 

телефон, 

превозно 

средство   и 

друга 

потребна 

средства. 

Наставно-

научно веће 

 

 

 

Савет 

Школе, 

директор, 

Наставно-

научно 

веће 

 

1.6. Уџбеници, литература, библиотечки и информатички ресурси 

 

Коментар: квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса обезбеђује се: 

- континуираним анализирањем библиотечких фондова и допуњавањем уџбеницима и другом 

литературом неопходном студентима за реализацију  студијских програма Школе;  

-сталном сарадњом са градском библиотеком и употребом релевантне  литературе из библиотечког фонда 

којима располажу и информационим ресурсима за кориснике; 

-стални приступ релевантним рачунарским базама  путем интернета; 

- применом Правилника о издавачкој делатности – и Правилника о раду библиотеке ;  

- старањем да број запослених у библиотеци и информационом центру, као и врста и ниво њихове 

стручне спреме одговарају потребама наставног процеса и научноистраживачког рада 

наставника, сарадника и студената; 

- праћењем и оцењивањем рада библиотекара , стручних лица задужених за информационе ресуресе и 

других запослених у овој области, а нарочито у њиховој коректности и професионалности у односу према 

наставницима, сарадницима и студентима; 

- правовременим обавештавањем студената о библиотечком фонду и начину рада 

библиотеке и информатичких ресурса; 

- омогућавањем наставницима, сарадницима и студентима приступ другим  сроднима установама и 

њиховим библиотекама и информационим ресурсима; 

-континуирана сарадња са релевантним институцијама у држави и иностранству, размена искустава, 

иновација и корисних предлога у раду библиотеке и информатичких ресурса, и друге мере обезбеђења 

квалитета у овој области. 
Активност Временско 

трајање 

(од-до) 

Очекивани 

резултат(и) 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификац

ије 

Потребни 

ресурси 

Одговорна 

особа/тело 

1.6.1.     Људски Kмисија за 
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Опремање 

простора 

библиотеке 

према потребама 

студената, 

наставника и 

других 

корисника 

 

Константно 

према 

финасијским 

могућност. 

2014/15-  

2019/20 

 

Успоставњен 

Стандард и 

његова 

примена у вези 

простора и 

опреме у 

библиотеци, 

скриптарници 

и 

информациони

м ресурсима 

Школе 

Редовност и 

ажурираност 

годишњих и 

према потреби 

и више пута, 

прегледа 

простора и 

опреме 

 

Попуњене 

табеле 

простора и 

опреме 

Школе 

(инвентарн

е листе) 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

иневнтариса

ње, Шеф 

рачуноводств

а, 

Секретар 

школе, 

Стручна лица 

за 

информацио

не системе, 

Библиотекар

и, 

Комисија за 

самовред. 

1.6.2. 

Спровести 

истраживање 

о 

задовољству 

студената 

опремљенош 

ћу и радом 

библиотеке и 

доступношћу 

интернета и 

других 

информат. 

ресурса 

 

Школска 

2014/15 

година 

 

Утврђен 

ниво 

задовољства 

студената 

опремљенош 

ћу и радом 

библиотеке и 

доступношћу 

интернета и 

других 

информат. 

ресурса и 

предложене 

евентуалне 

корективне 

мере 

 

Минимално 

60% 

студената 

обухваћених 

истраживање 

м је 

задовољно 

(просечна 

оцена 3,50) 

 

Извештај о 

спроведено

м 

истражива

њу 

са 

корективни

м 

мерама 

 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

 

Комисија за 

самовред., 

Библиотекар

и, 

Студентски 

парламент и 

други 

студенти 

1.6.3. 

Примена 

правилника о 

издавачкој 

делатности, 

уџбеницима; 

измене и допуне 

према потреби 

 

Континуиран

о  

2014/15-  

2019/20 

 

 

Дефинисани 

критеријуми 

за уџбенике 

који се 

користе у 

Школи 

 

Примена 

дефинисаних 

критеријума 

за уџбенике 

који се 

користе у 

Школи 

 

Извештај о 

примени 

правилника 

 

 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

 

Секретар 

школе 

Председник 

комисије за 

издавачку 

делатност 

 

Комисија за 

самовред. 

1.6.4. 

Примена 

правилника о 

континуираном 

стручном 

усавршавању у 

делу који се 

односи на 

запослене у 

библиотеци и 

информатичким

м ресурсима 

 

Континуиран

о  

2014/15-  

2019/20 

 

 

Успостављен 

и примењује 

се систем 

подстицања 

континуиран 

ог стручног 

усавршавања. 

 

Број и врста 

примењених 

подстицајних и 

развојних 

мера 

 

Број 

докумената 

верификац

ије, 

потврде о 

стручном 

усавршава

њу 

 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

 

Секретар 

школе 

Комисија за 

самовред. 

1.6.5. 

Идентификов 

ање и 

примена 

корективних 

мера у овом 

 

Континуиран

о  

2014/15-  

2019/20 

 

 

Континурано 

реализовање 

активности 

на 

унапређењу 

 

Број и врста 

материјално- 

техничких 

унапређења у 

Школи, на 

 

Извештај о 

реализован

им 

активности

ма 

 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

 

Секретар 

Школе, 

Шеф 

рачуноводс 

тва, 
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домену материјално- 

техничких 

услова у 

Школи 

годишњем 

нивоу 

на 

унапређењ

у 

материјалн

о- 

техничких 

услова у 

Школи 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

 

 

Председник 

комисије за 

издавачку 

делатност 

 

Комисија за 

самовред. 

 

1.7. Управњање Школом и ненаставна подршка 

Коментар: квалитет управљања  и квалитет ненаставне подршке обезбеђује се: 

- утврђивањем органа управљања и органа пословођења, организационих јединица, стручних органа и 

њихових надлежности и одговорности у процесу управљања, као и облика контроле њиховог рада у складу 

са Статутом  Школе и Законом о високом образовању; 

- утврђивањем и објављивањем услова и поступка заснивања радног односа и напредовања ненаставног 

особља; 

- ангажовањем одговарајућег броја запослених са адекватним квалификацијама у стручним службама; 

- систематским праћењем и оцењивањем рада управљачког и ненаставног особља, а посебно коректног и 

професионалног односа према колегама и према студентима; 

- предузимањем мера за унапређење квалитета рада управљачког и ненаставног особља 

Активност Временско 

трајање 

(од-до) 

Очекивани 

резултат(и) 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Потребни 

ресурси 

Одговорна 

особа/тело 

1.7.1. 

Спровођење 

активности 

евалуације 

управљања 

Школом 

 

Школска 

2014/15 

година  

 

Задовољство 

испитаника  

управљањем 

Школом 

 

Најмање 60% 

анкетираних 

је задовољно 

(оцена већа 

од 3,50 ) 

 

Извештај са 

предлогом 

корективних 

мера 

 

 

 

 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

 

Комисија за 

самовред. 

1.7.2. 

Спровођење 

активности 

евалуације рада 

ненаставног 

особља 

 

Школска 

2014/15 

година 

 

Задовољство 

испитаника 

радом 

ненаставног 

особља 

 

Најмање 60% 

анкетираних 

је задовољно 

(оцена већа 

од 3,50  

 

Извештај са 

предлогом 

корективних 

мера 

 

Комисија 

самовред. 

Студентски 

парламент и 

други 

студенти 

1.7.3. 

Анализа и 

идентификовање 

корективних мера  

 

 

Континуирано  

2014/15-  

2019/20 

 

 

Процењен 

квалитета рада 

органа 

управљања и 

ненаставног 

особља  

 

Минималан 

број 

корективних 

мера  

 

Извештај са 

предлогом 

корективних 

мера 

 

 

Комисија за 

самовред. 

 

1.8 Простор и опрема 

Коментар: квалитет простора и опреме обезбеђује се: 

- поседовањем просторним капацитетима примереним за квалитетно извођење наставе у оквиру студија 

(амфитеатар, учионица, кабинета, читаоница, сала за физичко васпитање и сл.), као и 

обезбеђивањем коришћења просторних капацитета Школе у складу са појединачно потписаним уговорима о 

заједничкој реализацији студијских програма између Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача и других образовних и кулурно-уметничких  институција који укључују просторну, техничку, 

лабораторијску и другу специфичну опрему потребну за квалитетно извођење  студијских програма са 

најмање 2 m2 бруто простора по студенту (рад у две смене, рад суботом); 

- континуираним праћењем и усклађивањем укупно расположивих просторних капацитета и опреме за 

реализацију  студијских програма са потребама наставног процеса и бројем студената; 

- омогућавањем свим запосленим и студентима да неометано приступају различитим врстама информација у 

електронском облику и информационим технологијама којима располаже Школа, као и друге установе са 

којима је Школа закључила уговор о заједничкој реализацији наставних и ненаставних активности за, како 

би се те информације користиле у научно-образовне сврхе; 
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- сталним унапређивањем услова боравка и рада у свим просторијама намењеним за извођење различитих 

облика наставе у оквиру  студија, у складу са потребама студијских програма које реализује Школа и 

одговарајућим степеном хигијенско-техничке безбедности, у складу са законом. 
Активност Временско 

трајање 

(од-до) 

Очекивани 

резултат(и) 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Потребни 

ресурси 

Одговорна 

особа/тело 

1.8.1. 

Јавно 

истакнута 

табела 

простора  

Школе ; 

годишње и 

према потреби 

ажурирање 

табеле 

простора и 

евиденција 

опреме 

Школе 

 

Континуирано 

2014/2015- 

2019/2020 

 

Успоставњен 

и примењује 

се ситем 

прегледа 

простора и 

опреме 

Школе  

 

 

Редовност и 

ажурираност 

годишњих 

прегледа 

простора и 

опреме 

 

Попуњене 

табеле 

простора и 

опреме Школе 

 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

 

 

 

 

 

 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

 

Секретар 

школе 

Шеф 

рачуновод. 

Комисија за 

инвенатр 

 

1.8.2. 

Евалуација и 

анализа 

постојећих 

ресурса  

 

Континуирано 

2014/2015- 

2019/2020  

 

 

Побољшање 

приступа у 

коришћењу 

простора и 

опреме 

 

Задовољсво 

корисника и 

одвијање 

наставних и 

ненаставних 

процеса у 

Школи са 

минималним 

застојом 

услед  

проблема због 

простора и 

опреме  

 

Извештај о 

спроведеном 

истраживању 

са 

корективним 

мерама 

 

Комисија за 

самовред. 

Управа 

Школе 

 

Шефови 

служби 

Студентски 

парламент 

1.8.3. 

Идентификов 

ање и 

примена 

корективних 

мера у овом 

домену 

 

Континуирано 

2014/2015- 

2019/2020 

 

 

Унапређени 

услови за 

одвијање 

наставних и 

ненаставних 

активности 

 

Проширење и 

савременост 

простора и  

опреме за 

наставне и 

ненаставне и 

веће 

могућности 

временског 

приступа (две 

смене, субота) 

 

Извештај о 

успешној 

примени 

активности на 

корекцији 

идентификованих 

проблема због 

коришћњња 

простора 

и опреме 

 

 

Комисија за 

самовред. 

Управа 

Школе 

 

Шефови 

служби 

Студентски 

парламент 

 

1.9. Стална сарадња са локалном заједницом, послодавцима, Националном службом за 

запошљавање, академском заједницом и сродним високошколским установама у земљи и  

иностранству.  
Активност Временско 

трајање 

(од-до) 

Очекивани 

резултат(и) 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Потребни 

ресурси 

Одговорна 

особа/тело 
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1.9.1. 

 

Успостављањ 

е и 

одржавање 

размене 

информација 

са сродним 

високошколс 

ким 

установама 

из земаља у 

региону 

 

Континуирано  

2014/15-  

2019/20 

 

 

Развијена и 

континуиран 

о се одржава 

национална и 

међународна 

сарадња са 

сродним 

високошколс 

ким 

установама 

 

Број и врста 

институција 

са којима је 

успостављена 

сарадња, 

Обим и врста 

информација 

које се 

размењују  

Број и врста 

заједничких 

пројеката 

 

Извештај о 

сарадњи са 

сродним 

високошколск 

им установама 

из земаља у 

региону 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

 

Наставно 

веће, 

 

Комисија 

за 

самовред.  

 

1.9.2. 

Стална 

сарадња са 

локалном 

заједницом, 

послодавцима, 

националном 

службом за 

запошљавање, 

културно-

уметничким и 

другим 

удружењима.  

 

Континуирано  

2014/15-  

2019/20 

 

 

Развијена 

сарадња и 

стална 

повратна 

информација о 

дипломираним 

студентима 

 

Број и врста 

заједничких 

активности; 

задовољство 

компетенцијама 

дипломираних 

студената са 

основних и 

специјалистичких 

студија са свих 

смерова 

 

Извештај о 

реализованим 

активностима, 

сарадњи; 

извештај о 

квалитету 

нашег кадра и 

потребама за 

новим 

профилима 

 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

 

Наставно 

веће, 

 

Комисија 

за 

самовред. 

 

Савет 

Школе 

 

1.10. Јавност у раду, општи развој Школе и финансирање. 
 

Коментар: јавност у раду, општи развој Школе, као и квалитет финансирања, обезбеђује се: 

- старањем о дугорочној стабилности финансирања реализације наставног процеса, научноистраживачке делатности, 

издавачке делатности  и других облика рада Школе за потребе реализације студија путем самосталног планирања 

распореда и намене финансијских средстава; 

- јавношћу и транспарентношћу извора финансирања и начина употребе финансијских средстава путем редовне 

израде извештаја о финансијском пословању и годишњег обрачуна; 

- континуираним настојањем да се повећају извори прихода, нарочито путем учествовања на домаћим и 

међународним конкурсима за финансирањенаучноистраживачких, стручних и других програма и пројеката. Школа  

је у свом Статуту утврдио послове, задатке и надлежности органа управљања, органа пословођења, стручних органа 

и организационих јединица, наставника, сарадника и студената у процесу обезбеђења квалитета рада Школе 

и студијских програма које реализује. 

Активност Временско 

трајање 

(од-до) 

Очекивани 

резултат(и) 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Потребни 

ресурси 

Одговорна 

особа/тело 
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1.10.1. 

Анализа 

могућности 

за 

прикупљање 

додатних 

средстава за 

рад Школе 

кроз 

алтернативне 

изворе 

финансирања 

(нпр., 

пројектно 

аплицирање 

код 

различитих 

фондова) 

 

Континуирано  

2014/15-  

2019/20 

 

 

Пронађени 

потенцијалн 

и додатни - 

краткорочни 

и пројектни 

извори 

финансирања 

за решавање 

специфичних 

питања рада 

Школе (нпр. 

стручно- 

истраживачк 

ог и 

уметничког 

скупа и сл.) 

 

Број и 

прикладност 

потенцијални 

х додатних 

извора 

финансирања 

 

Извештај о 

резултатима 

анализе 

 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

 

Шеф 

рачуноводства 

Комисија за 

самовреднов. 

1.10.2. 

Креирање и 

примена 

плана 

додатног 

финансирања 

(уколико се 

пронађу 

могућности) 

 

Континуирано  

2014/15-  

2019/20 

 

 

У складу са 

резултатом 

1.10.1. 

реализовано 

додатно, 

краткорочно 

финансирање 

 

Број и 

финансијски 

износ 

додатних 

финансиј. 

извора 

 

 

 

Извештај о 

реализацији 

средстава из 

додатних 

финансиј. 

извора 

 

 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцелариј 

ски 

материјал 

 

Шеф 

рачуноводства 

Комисија за 

самовред. 

1.10.3. 

Сталне 

активности за 

побољшање 

финансијских 

ресурса 

 

Континуирано  

2014/15-  

2019/20 

 

 

Стално 

побољшање 

финансијских 

Ресурса и 

 

Већи  

финансијски 

ресурси који 

се 

транспарентно 

и приоритетно 

распоређују 

 

Извештај о 

финансијским 

ресурсима и 

потрошњи истих 

 

Шеф 

рачуноводства 

Комисија за 

самовред. 

Управа Школе 

Савет Школе 

За све стратешке циљеве и активности предвиђене Акционим планом  

 

Праћење 

реализације и 

предузимање 

корективних 

мера, према 

потреби 

 

Континуирано  

2014/15-  

2019/20 

 

 

Обезбеђено 

адекватно 

реализовање 

АП 

 

Савеке 

године 

примене 

реализовано 

минимално 

70% 

планираног 

 

Годишњи 

извештај о 

примени 

АП 

 

 

 

 

Људски 

ресурси, 

Радни 

простор, 

Компјутер 

ска 

опрема, 

Средства 

комуникац 

ије 

(телефон, 

интернет) 

канцел.матер. 

Комисија за 

самовред. 

Директор 

Школе 

Управа 

Школе 

Савет 

Школе 

Студентски 

парламент 

 

Акциони план је пројектован на основу документа Стратегије обезбеђења квалитета, 

мисије, визије, принципа, стратешких праваца и циљева. 
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Полазећи од Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр.76/2005, 

100/2007-аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010)  и на основу других релевантних 

документа (видети под  релевантни документи), а који чине полазне основе  за 

дефинисање и реализацију Стратегије обезбеђења квалитета, Висока школа струковних 

студуија  за образовања васпитача у Кикинди  (у даљем тексту Школа) одредила је 

Стратегију обезбеђења квалитета у следећим приоритетним областима: 

 

- студијски програми на основним и специјалистичким студијама, 

- наставни процес на основним и специјалистичким студијама, 

- студенти – континуирано учешће студената у унапређењу-провери квалитета, 

- научно-истраживачки, уметнички  и стручни рад, 

-  наставници и сарадници, 

- уџбеници, литература, библиотечки и информатички ресурси, 

-  управљање Школом и ненаставна подршка, 

-  простор и опрема, 

-  стална сарадња са локалном заједницом, послодавцима, Националном службом за  

запошљавање, академском заједницом и сродним високошколским установама у земљи и  

иностранству,  

- јавност у раду, општи развој Школе и финансирање. 

 

Релевантни документи који чине полазне основе за дефинисање и реализацију Стратегије 

обезбеђења квалитета су: 

1.  Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом 

образовању (1997) коју је наша држава ратификовала 2003. године; 

2. Болоњска декларација (1999) коју је наша држава потписала 2003. године; 

3.  Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа (“Службени Гласник РС”, 106/06); 

4.  Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа (“Службени Гласник РС”број 106/06, 112/08); 

5. Правилник о стандардима и поступку акредитације високошколских установа и 

студијских програма („Службени гласник РС“, 106/06); 

6.  Политика обезбеђења квалитета и самовредновања Универзитета у Новом Саду 

(коју је усвојио Сенат Универзитета у Новом Саду на седници 2. јула 2009. године); 

7.  Статут Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; 

8. Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди који је сачинила и усвојила Комисија 

за акредитацију и проверу квалитета на седници одржаној 14.09.2012.године у 

Београду; 

9. Анализа стања наставних и ненаставних процеса у Школи (SWOT анализе); 

10. Годишњи извештаји о раду Школе у протекле три године; 

11. Финансијски извештаји Школе у протекле три године; 

12. Правилник о самовредновању Школе; 

13. Остали правилници и други акти Школе. 
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OПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 2013/14 
Активност Временско 

трајање 

(од-до) 

Потребни 

ресурси 

Одговорна 

особа/тело 

Евалуација наставе 

на свим нивоима, за 

све смерове и 

године. 

Фебруар –мај 2014 Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информационо-

комуникациона 

технологија 

канцеларијски 

материјал, телефон и 

друга потребна 

средства. 

 

Комисија за 

унапређење 

квалитета 

Студентски 

парламент 

Евалуација 

наставе  

Припрема и 

дистрибуција 

упитника 

Јануар –фебруар 

2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информационо-

комуникациона 

технологија 

канцеларијски 

материјал, телефон и 

друга потребна 

средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Љиљана Крнета, 

Др Јасмина 

Арсенијевић 

Мр Србислава 

Павлов 

Владимир 

Варађанин, спец. 

Евалуација 

наставе – обрада 

анкетног упитника 

 

Март-април 2014. Др Љиљана Крнета, 

Владимир 

Варађанин,спец. 

Стуед. парламент 

Припрема и 

евалуација скупа 

Методички дани 

Март-април 2014. Др Јасмина 

Арсенијевић, 

и сарадници 

Испитивање о 

ставовима 

дипломираних 

студената на 

основним и 

специјалистичким 

студијама 

 

Континуирано 

 

Мр Србислава 

Павлов 

 

Испитивање о 

ставовима 

Послодаваца 

Континуирано Др Љиљана Крнета 

Уређивање 

електронског 

документа- 

извештаја Комисије 

о активностима за 

период 2011-2012 

године , штампање 

и коричење истог у 

књигу. 

Јануар-април 2014. Мр Србислава 

Павлов и Владимир 

Варађанин, спец. 

Евалуација 

наставе -  

припрема и 

дистрибуција 

Мај 2014. Комисија за 

унапређење 

квалитета 

Студентски 
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упитника Људски 

ресурси, 

радни 

простор, 

информационо-

комуникациона 

технологија 

канцеларијски 

материјал, телефон и 

друга потребна 

средства. 

 

парламент 

Евалуација 

наставе – обрада 

анкетног упитника 

 

Јун-јул 2014. Др Љиљана Крнета, 

Владимир 

Варађанин,спец. 

Стуед. парламент 

Извештавање о 

резултатима свих 

планираних 

активности за летњи 

семестар и јавно 

приказивање 

резултата на сајту 

школе 

Континуирано Др Љиљана Крнета, 

Др Јасмина 

Арсенијевић, 

Владимир 

Варађанин,спец. 

 

Предлог плана  

активности за 

зимски семестра  

Јул –септембар 

2014. 

Комисија за 

унапређење 

квалитета 

Студентски 

парламент 
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СТАНДАРД  2: СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 2 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је пре готово десет 

година донела важне одлуке о успостављању система за обезбеђење квалтета. На предлог 

Наставног већа, Управни одбор, на својој седници одржаној 17.10.2006. године, донео је 

Правилник у коме су дефинисани стандарди и поступци за самовредновање, 

обезбеђење и оцењивање квалитета. 

Стандарди и поступци обезбеђења квалитета садрже све елементе који су предвиђени 

Стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, које је 

прописао Национални савет за високо образовање. 

Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада је први документ у области обезбеђивања квалитета чија је примена започела 

школске 2007/2008. године. 

Оцена испуњености стандарда: 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача континуирано прати 

информације на пољу система квалитета  и  унапређује сопствени постојећи систем 

стандарда и поступака. 

ц ) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 2: 

 континуирано праћење, сагледавање и евалуаирање имплементације 

дефинисаних процедура у обезбеђивању и осигурању квалитета; 

 континуирано пратити и процењивати остваривање планирахих циљева; 

 континуирано  извештавање о динамици унутрашњег осигурања квалитета; 

 континуирано вршити евалуацију утврђених стандарда (за унапређивање 

квалитета установе и унапређивање квалитеа студијских програма) и у односу 

на податке евалуације дефинисати мере и механизме за обезбеђивање 

квалитета. 
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д) Показатељи и прилози за стандард 2: 

 

Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење  

квалитета високошколске установе - Јавно публикован документ –Политика 

обезбеђења квалитета (објављена на сајту школе, www.vaspitacka.edu.rs  ) 

 

Одлука о утврђивању стратегије обезбеђења квалитета донета је под 2. тачком дневног 

реда на седници Управног одбора ВШ „Зора Крџалић Зага“ од 17.10. 2006. године , 

заведена под бројем 299/2006.  

Стратегија за обезбеђење квалитета уређивањем услова за образовање на највишем нивоу 

и организовањем сталног развоја и подизања на још виши ниво, организованим 

самовредновањем и оцењивањем квалитета студијских програма, наставе у услова рада 

путем учешћа свих запослених (наставно и ваннаставно особље) и студената на начин 

предвиђен законима, правилницима и другим позитивним  прописима и актима, усвојена 

17.10. 2006. године,на седници Наставно – научног већа одржаној 27.04.2011. мења се у 

наслови и садржини и гласи 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Циљ доношења стандарда и поступак за обезбеђивање квалитета 

Члан 1. 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди (у даљем тексту: 

Школа) перманентно изналази и примењује стандарде и мере за обезбеђивање квалитета 

рада и у том циљу доноси стандарде и поступке за обезбеђивање квалитета (у даљем 

тексту: Стандарде) како би се рад Школе унапредио, учинио приступачним за оцењивање 

објективним методама и био доступнији институцијама задуженим за контролу квалитета. 

Члан 2. 

Циљ доношења ових Стандарда је и брже усаглашавање рада Школе са европским 

стандардима рада високошколских установа. 

Постојање посебних циљева 

Члан 3. 

Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета имају за циљ и уједначавање квалитета 

рада између студијских програма који постоје у Школи (Васпитач деце предшколског 

узраста и Васпитач за традиционалне игре) и нових студијских програма чија се 

акредитација очекује. 

Субјекти обезбеђења квалитета 

Члан 4. 

http://www.vaspitacka.edu.rs/files/opsta_akta/008-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.vaspitacka.edu.rs/files/opsta_akta/008-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.vaspitacka.edu.rs/


39 

 

Субјекти обезбеђења квалитета рада у Школи су наставници и сарадници, Комисија за 

обезбеђивање квалитета рада, Наставно-научно веће, Веће специјалистичких  студија, 

органи управљања и пословођења, студенти и њихови органи и ненаставно особље. 

Подручја обезбеђења квалитета 

Члан 5. 

Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета у овом документу односе се на: 

студијске програме основних струковних студија; 

студијски програм специјалистичких студија; 

наставни процес; 

научно-истраживачки и стручни рад; 

рад и избор наставника и сарадника; 

рад студената; 

оцењивање на испитима; 

издавање диплома; 

уџбенике, литературу, 

библиотечке и информатичке ресурсе; 

простор и опрему; 

процес управљања Школом и ненаставну подршку; 

финансирање Школе 

учешће студената у процесу самовредновања и провери квалитета рада 

 

Постојање посебних стандарда 

Члан 6. 

Осим нормама овог документа поједина важна подручја рада у Школи дефинисана су и 

посебним правилницима који су у складу са овим документом 

Примена стандарда и поступака из овог документа 

Члан 7. 

Стандарди и поступци из овог документа  примењују се  на основне струковне и  

специјалистичке студије, семинаре, курсеве, облике перманентног образовања, и све друге 

облике едукације и научноистраживачког и стручног рада у Школи. 

II СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА  

СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 

Циљ примене стандарда и поступака за обезбеђивање квалитета у подручју 

студијских програма 

Члан 8. 

Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета у подручју студијских програма имају 

основни циљ да на поуздан и валидан начин омогуће стицање одређених знања и 

стручности, усвајање метода за квалитетно и професионално обављање делатности за коју 

су се определили, развијање креативних способности за решавање новонасталих 

проблема, да обезбеде компетенције које су дефинисане сваком врстом и сваким нивоом 
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студија посебно, да осигурају одговарајући, стандардима дефинисан ниво квалитета код 

свих студијских програма које Школа има, њихову међусобну усаглашеност као и 

усклађену структуру и садржај тих програма. 

Квалитет студијског програма 

Члан 9. 

Квалитет студијског програма обезбеђује се: 

1) објављивањем, рецензирањем, систематским праћењем и сталним унапређивањем 

сваког појединачног програма;  

2) подстицањем студената на критичко мишљење, на самостално решавање проблема, на 

повезивање стечених знања са праксом;  

3) усклађивањем студијских програма са постојећим или изнова дефинисаним циљевима и 

сврхом студирања у Школи;  

4) анализирањем структуре и садржаја програма;  

5) преиспитивањем и унапређивањем садржаја студијских програма, редовним 

планирањем и вредновањем резултата који се постижу у њиховом савлађивању;  

6) анализирањем степена оптерећености наставника и сарадника;  

7) анализирањем степена оптерећености студената;  

8) анализирањем исхода студијских програма, компетенција које се добијају након 

савладавања програма;  

9) Анализирањем могућности запошљавања или даљег школовања дипломираних 

студената, анализирањем кореспонденције између студијских програма и захтева праксе;  

10) Анализирањем кореспонденције студијских програма са програмима на релевантним 

струковним школама у иностранству;  

11) Анализирањем уписа студената, тока студирања, оцењивања;  

12) Анализирањем учешћа студената у оцењивању квалитета студијских програма и 

наставног процеса. 

Структура студијског програма 

Члан 10. 

Студијски програм је усклађена целина која садржи: 

1) Назив и циљ студијског програма, стручни, односно академски назив;  

2) Врсту студија и исход процеса учења;  

3) Услове за упис;  

4) Листу обавезних и изборних предмета са скраћеним садржајем сваког од њих;  

5) Начине извођења студија, потребно време, методе извођења наставе;  

6) Вредност сваког предмета исказану кроз систем ЕСПБ бодова, бодовну вредност 

завршног рада;  

7) Списак и вредност у поенима предиспитних обавеза;  

8) Друге елементе који су значајни за извођење студијског програма. 

Основни документи студијског програма 
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Члан 11. 

Основни документи које садрже сваки студијски програм су: Спецификација предмета 

(силабус) и План рада.  

(2) Спецификација предмета информише студенте и друге заинтересоване о садржини и 

начину рада на предмету, литератури, начину оцењивања, о наставницима и сарадницима 

на предмету, начину оцењивања и другим важним елементима.  

(3) План рада информише студенте и друге заинтересоване о реализацији и динамици рада 

на предмету. 

Садржај докумената 

Члан 12. 

(1) Спецификација предмета садржи назив предмета, недељни и годишњи број часова 

активне наставе, број ЕСПБ бодова које предмет доноси, податке о наставнику и 

сараднику, опис циља и садржаја предмета, начин извођења наставе, начин оцењивања, 

врсте и потребан степен испуњености предиспитних обавеза, начин полагања испита, 

податке о литератури, начин односно методе извођења наставе, а може садржати и друге 

релевантне податке.  

(2) План рада садржи списак тематских јединица, датуме њиховог излагања, број часова, 

обим излагања, бодовање и друге податке важне за контролу квалитета рада наставника. 

Примена 

Члан 13. 

Настава на свим предметима у Школи, независно од тога да ли су обавезни/изборни, 

практичне активности или ком типу припадају, реализује се у складу са Спецификацијом 

предмета и Планом рада.  

(2) Наставник је дужан да Спецификацију предмета и План рада уради према стандардима 

у овом документу.  

(3) Одредбе о стандардима и изради докумената Спецификација предмета и План рада 

примењују се и на нове предмете који се уводе у наставу приликом промена или увођења 

акредитацијом нових студијских програма у Школи.  

(4) Наставник је дужан да документе: Спецификација предмета и План рада изради или 

модификује најкасније до 1. јула текуће године за наредну школску годину.  

(5) Ако на предмету има више наставника документе: Спецификација предмета и План 

рада израђује наставник у највишем звању, односно наставник који има најдужи стаж у 

највишем звању.  

(6) У случају из става 5. овог члана План рада мора бити усаглашен због распореда 

наставних јединица, а ако усаглашавање није могуће одлуку о распореду ових јединица 

доноси директор и координатор за наставу. 

Стандардизација поступка усвајања студијског програма 

Члан 14. 

Наставно-научно веће разматра и усваја студијски програм. 
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III  СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА  

НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

Облици наставе 

Члан 15. 

Наставни процес у Школи одвија се кроз облике активне наставе коју чине предавања, 

вежбе, практикуми, семинари, консултације и други облици.  

Стандарди који се тичу одржавања предавања 

Члан 16. 

(1)  Наставник је обавезан да предавања одржава у свему према Спецификацији предмета 

и Плану рада који су усвојени пре почетка наставе.  

(2)  Наставник је дужан да тематске јединице обрађује придржавајући се редоследа и 

датума који су дати Планом рада.  

(3)  Од обавеза датих у ставу 2. овог члана дозвољена су незнатна одступања уз претходно 

обавештење студената најкасније 72 сата пре дана одржавања предавања.  

(4)  У току часа наставник је дужан да обради најмање 70% садржаја планираних 

тематских јединица за тај час, а за преостали део да дâ јасна упутства из које литературе се 

он може научити.  

(5)  Предавање се мора држати у временским терминима који су предвиђени распоредом 

часова без померања почетка или продужавања трајања предавања.  

(6)  У договору са студентима и одсеком за студентска питања наставник може променити 

место и термин одржавања предавања, али та промена не може ићи на рачун другог 

наставника.  

(7)Отказивања часа предавања дозвољено је само у изузетним случајевима и о томе Одсек 

за студентска питања мора најкасније пет сати пре заказаног времена по хитном поступку 

обавестити студенте.  

(8) Присуство предавањима од стране студената је обавезно. 

Стандарди који се тичу садржаја предавања 

Члан 17. 

 (1)   Садржај предавања мора бити изложен тако да допринесе савладавању градива и 

припреми испита.  

 (2)  У току предавања стране речи и изразе, кованице и слично свести на најмању могућу 

меру, а у случају кад је употреба неопходна, објаснити њихова значења.  

 (3) Стручне изразе карактеристичне за сваку науку, који се користе током предавања, 

наставник је дужан да објасни и провери њихово разумевање, тачност изговора и писања.  

 (4)  Садржај предавања мора покрити најмање 70% градива предвиђеног наставним 

програмом предмета и градива предвиђеног за полагање испита.  

 (5)  Део предавања у току једног часа или део укупних предавања предвиђених планом 

рада треба искористити за навођење примера, за израду задатака, за практичну примену 

теоријски знања. 
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Стандарди који се тичу метода предавања 

Члан 18. 

(1)  Наставник мора бити припремљен за свако предавање, макар у толикој мери да се 

искључује могућност читања из књиге или другог материјала.  

(2)  Садржај предавања мора бити саопштаван на разумљив и јасан начин.  

(3)Наставник током предавања треба да користи методе и поступке којима држи пажњу 

студената.  

(4) У току предавања наставник треба да што више користи интерактивне облике рада и 

подстиче критичко мишљење.  

(5)  У току предавања пожељно је да наставник користи савремене методе и савремену 

технологију.  

(6)  При коришћењу Power point презентације током предавања није дозвољено 

једноставно читање текста са екрана него је наставник дужан да тај текст користи као тезе 

и да сваку од тих теза посебно објашњава. 

Стандарди који се тичу броја наставника 

Члан 19. 

(1)  Школа је  је обавезна да ангажује довољан број наставника за држање предавања.  

(2)   Под довољним бројем се сматра покривеност предавања са 70 и више процената 

наставника у сталном радном односу са пуним радним временом , као и 50% 

покривености  докторима наука чија је просечна оптерећеност од 6 – 12  часова недељно. 

Професионални однос наставника током предавања 

Члан 20. 

(1)   Наставник је дужан да у свакој прилици поштује достојанство и интегритет личности 

сваког студента.  

(2)  За време трајања часа наставник је дужан да се држи садржаја планираних наставних 

јединица и било каква вербална одступања од тога нису дозвољена.  

(3)  Предавање наставника не сме да садржи увредљиве или дискриминаторске речи и 

изразе према било ком појединцу или друштвеној групи.  

(4)  Пре, током и после предавања наставник не сме својим понашањем или речима 

утицати на политичка и/или верска убеђења студената.  

(5)  Наставник треба да се понаша пристојно и да на час долази уредан и уредно обучен.  

(6)  Наставник који на предавање дође под утицајем алкохола чини тежак прекршај ових 

стандарда и радне дисциплине.  

(7)   Неприхватљиво понашање наставника, које се такође сматра тешким кршењем 

стандарда, представља и свако коментарисање са негативним призвуком пред студентима, 

рада и понашања других наставника 

Професионални однос наставника и сарадника током других облика наставе 

Члан 21. 
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Одредбе члана 20 сходно се примењују на наставнике и сараднике током  

одржавања и других облика наставе. 

Стандарди који се тичу одржавања вежби 

Члан 22. 

(1)  Наставник или сарадник, мора бити присутан све време трајања вежби и не сме 

њихово извођење препустити другим лицима.  

(2)  Вежбе се изводе у свему према Плану рада који је утврђен пре почетка наставе.  

(3)  У извођењу вежби наставник или сарадник морају обрађивати тематске јединице по 

редоследу и по датумима који су дати планом рада на предмету уз дозвољено одступање 

до 20%.  

(4)  Током трајања часа наставник или сарадник је дужан да обради најмање 70% садржаја 

планираних тематских јединица за тај час.  

(5)  Час вежби треба да почне и да се заврши у терминима који су дати распоредом часова.  

(6)  Ако се наставник или сарадник договоре са студентима и одсеком за студентска 

питања место и термини извођења вежби могу се променити.  

(7)  Отказивање часа вежби дозвољено је само у нужним случајевима и о томе одсек за 

студентска питања  мора благовремено да обавести студенте.  

(8)  Присуство вежбама од стране студената је обавезно. 

Стандарди који се тичу садржаја вежби 

Члан 23. 

Садржај вежби мора да покрије најмање 70% градива које је наставним програмом 

предмета предвиђено за полагање испита.  

(2)  Садржај и начин извођења вежби треба да буду такви да омогуће разумевање градива 

предмета, лакше савлађивање тог градива и лакшу припрему испита.  

(3)  Вежбе морају да се користе за појашњавање градива предмета и делова уџбеника.  

(4)  Наставници и сарадници су дужни да на вежбама понављају и разрађују основне 

елементе градива које су презентовали на предавањима.  

(5)  Вежбе морају да се изводе употребом знања стечених на предавањима или читањем 

уџбеника и друге литературе.  

(6)  Облик примене знања треба ускладити са природом предмета и величином групе 

студената.  

(7)  У мањим групама треба чешће користити интерактивне облике рада на вежбама, а у 

првом реду дискусије, анализе случајева, симулације и слично.  

(8)  У већим групама треба чешће користити израде задатака, израде индивидуалних 

радова, обраде примера из праксе, видео пројекције и слично.  

(9)  Наставник и сарадник треба да настоје да открију облике вежбања који највише 

одговарају садржају и природи предмета као и саставу и способностима групе студената.  

(10)  Наставник и сарадник су дужни да на вежбама систематски и континуирано 

проверавају знања студената.  

(11)  Облик провере знања на вежбама треба да буде прилагођен природи предмета и 

величини групе.  
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(12)  Наставник и сарадник треба да испоље креативни приступ у провери знања како 

вежбе не би ушле у рутину, а облици провере не би давали унапред припремљене 

резултате од стране студената.  

(13)  Наставник и сарадник потпуно су самостални у избору облика рада на вежбама. 

Стандарди који се тичу метода вежби 

Члан 24. 

(1)  Наставник и/или сарадник дужни су да на вежбе долазе припремљени и да садржај 

вежби излажу разумљиво и јасно;  

(2)  Вежбе треба да се изводе тако да пажња студената све време буде концентрисана на 

њихов садржај;  

(3)  Вежбе треба да се изводе на начин који стимулише критичко мишљење;  

(4)  Наставник и/или сарадник ће у највећој могућој мери на вежбама користити 

разноврсне и интерактивне облике рада као што су дискусије, симулације, анализе 

случаја, групно решавање проблема и друге.  

(5)  Наставник и/или сарадник ће настојати да остваре активно учешће што већег броја 

студената, двосмерну комуникацију и толерантност на другачије мишљење. 

Сходна примена чланова 21, 23, 24 и 25. 

Члан 25. 

Одредбе члана 19, 21, 23, 24  сходно се примењују и на друге облике наставе. 

Члан 26. 

Школа је обавезна да распоред часова активне наставе усклади са потребама и 

могућностима студената остављајући им довољно времена за припрему за часове као и за 

одмор 

Контрола квалитета наставе 

Члан 27. 

 (1)  Контрола квалитета наставе врши се на основу: 

-  Oдржавања наставе према Плану рада; 

-  Уредности у извођењу наставе и  облика, садржаја и метода наставе.  

 (2) Контрола квалитета се врши од стране органа и тела Школе и од стране студената 

путем анкете. 

Поступак и документи за контролу одржавања наставе 

Члан 28. 
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(1) Контрола одржавања наставе врши се на основу упоређивања података Евиденционог 

листа за предавања и вежбе са подацима у Плану рада.  

(2) Подаци који се упоређују су: 

1) датум одржавања наставе и недеља по Плану рада  

2) садржај тематске јединице у Евиденционом листу и Плану рада.  

3) Овим упоређивањем утврђује се да ли постоји одступање од Плана рада у погледу броја 

часова и тематских јединица.  

4) Контролу одржавања наставе врши координатор за наставу на основу података које му 

предају наставници и сарадници.  

5) Одступања у погледу часова већа од 20%, а у погледу тематских јединица већа од 33% 

обавезно се анализирају на седници Наставно – научног  већа.  

6)  Наставно – научно  веће је у обавези да донесе стандарде за праћење реализације 

наставе 

Поступак контроле на основу студентске анкете 

Члан 29. 

(1) Анкетом студената оцењују се: одржавање наставе према Плану рада, уредност у 

извођењу наставе и облици, садржај и методе наставе.  

(2) Извештај о резултатима студентске анкете доставља се координатору за наставу и 

Наставном већу које га разматра на посебној седници.  

(3) Извештај о резултатима студентске анкете доступан је јавности преко wеб странице 

Школе. 

(4) Негативна оцена у овом Извештају утиче на поновни избор наставника у звање по 

одредбама општег акта Школе којим се регулишу критеријуми за избор у звање и на 

петогодишње извештаје о раду. 

IV СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА  

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Општи стандарди који се односе на научноистраживачки рад 

Члан 30. 

Школа  подстиче учествовање у научноистраживачким пројектима на разне начине 

укључујући и финансијско подстицање, у зависности од тренитно расположивих 

финансијских средстава и у складу са финансијским планом.  

Повезаност научоистраживачког рада и наставе 

Члан 31. 

(1) Наставници и сарадници Школе за време предавања и вежби, независно од тога који је 

студијски програм у питању, стално указују студентима на допринос 

научноистраживачког рада познавању материје коју предају или из које држе вежбе.  
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(2) Наставници и сарадници Школе током предавања и вежби уче студенте основним 

принципима научноистраживачког рада и методама које се користе у том раду.  

Члан 32. 

Резултати научноистраживачког рада наставника у Школи учествују у њиховом избору у 

наставничка звања у подједнаком односу као и наставни процес. 

Члан 33. 

 Школа редовно подстиче, прати и анализира ангажованост наставног особља у 

научноистраживачким пројектима.  

                                                              Члан 34. 

(1) Школа  објављује резултате научноистраживачких пројеката у којима су ангажовани 

наставници и сарадници у посебним монографијама, у часопису који издаје или у 

електронском облику.  

(2) Наставници и сарадници Школе саопштавају резултате својих истраживања на скупу 

који организује Школа и на другим скуповима у земљи и иностранству. 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РАД И  

ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Број наставника и сарадника 

Члан 35. 

(1) Школа  настоји да број наставника и сарадника у сваком моменту буде сразмеран 

потребама студијских програма који се на њему реализују. 

(2) Број наставника и сарадника у Школи не може бити мањи од броја који је 

еквивалентан седамдесетпостотној покривености предмета на основним струковним и 

специјалистичким студијама наставницима и сарадницима који су у сталном радном 

односу у Школи, са пуним радним временом, при чему је број часова активне наставе на 

тим студијама по наставнику у просеку износи 6 часова недељно, а по сараднику  10 

часова недељно. 

Избор наставника и сарадника 

Члан 36. 

(1)  Избор наставника и сарадника одвија се уз стриктно придржавање поступака 

прописаних у Закону о високом образовању, Статутом Школе, Правилником о избору у 

звања наставника  и сарадника  као и других услова који су прописани општим актима  

Школе. 

(2) Поступак и критерији избора у потпуности су доступни јавности исто као и изборни 

материјал у сваком конкретном случају. 

Критерији за избор сарадника 

Члан 37. 
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Школа  врши избор сарадника у настави из реда студената уписних на другом степрну  

студија у складу са Законом о високом образовању и Правилником о избору у звања 

наставника и сарадника. 

Критерији за избор у наставничка звања 

Члан 38. 

(1) Избор у наставничка звања детаљно је регулисан општим актом Школе који садржи 

прецизно операционализоване критерије и норме, које треба испунити за свако 

наставничко звање.  

(2) Као критерији за оцењивање научноистраживачког рада користе се норме прописане 

од стране Министарства науке умањене за једну трећину.  

Педагошки рад и резултати у научноистраживачком раду равномерно доприносе избору у 

наставничка  звања. 

Усаглашеност критерија за избор наставника и сарадника 

Члан 39. 

(1) Критерији за избор наставника и сарадника у Школи усаглашени су са групацијом 

друштвено-хуманистичких наука осталих струковних школа.  

(2) Школа  прати и анализира услове и критерије избора у звање и наставника и сарадника 

и прилагођава их променама до којих долази на нивоу Високих струковних школа. 

Едукација наставника и сарадника 

Члан 40. 

(1) Школа је обавезна да планира, финансира и организује додатну едукацију наставника и 

сарадника путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним скуповима и 

на друге начине.  

(2) Наставници  учествују на научним скуповима, специјализацијама, и студијским 

боравцима у земљи, водећи рачуна да то не иде на штету наставе. 

(3) Студијски боравци, специјализације и учешће на научним скуповима у иностранству 

организују се по годишњем плану кога почетком школске године доноси Наставно-научно 

веће Школе. 

Посебно вредновање педагошког рада 

Члан 41. 

Педагошки рад наставника и сарадника при избору у звања посебно се вреднује на основу 

мерила и поступака који су прописани општим актом Школе (критеријумима). 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РАД СТУДЕНАТА 

Пријем студената 

Члан 42. 
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(1) Школа је Правилником о условима и поступку уписа на студије и правила студирања 

прописала  поступке и критерије за пријем студената за основне, а Правилником о 

специјалистичким струковним студијама у ВШССОВ у Кикинди за  специјалистичке 

студије.  

(2) Поступци и критерији су доступни јавности у тексту конкурса, путем wеб странице, 

штампаних публикација и на друге начине.  

Број и редослед студената који се примају 

Члан 43. 

 Број студената који се прима на поједине облике и степене студија усклађује се са бројем 

студената одобреним у Дозволи за рад. 

Антидискриминациони стандарди 

Члан 44. 

 (1) Школа ни у једном тренутку и ни под којим условима не може правити 

дискриминацију студената по основу расе, боје, пола, сексуалне оријентације, језика, 

социјалног порекла, националности, вероисповести, политичког опредељења, статуса 

датог рођењем, постојања било ког вида ометености у развоју, врсте или интензитета 

поремећаја у понашању, имовног стања и других својстава која би значила кршење 

људских права.  

 (2) Разликовање студената који се финансирају на терет буџета и који се сами 

финансирају одређено је од стране државе и у искључивој је зависности од прописаног 

броја студената чије трошкове сноси држава и успеха на пријемном испиту односно у 

савладавању студијског програма на појединим годинама студија.  

(3) Разликовање студената по основу држављанства прописано је Законом и Школа их 

уписује у складу са законским одредбама. 

(4) Правилником о радној дисциплини и понашању запослених у ВШССОВ у Кикинди у 

члановима 24 – 26 апострофирана је одговорност према студентима. 

Оцењивање студената 

Члан 45. 

(1) Завршна оцена студената на предмету садржи: 

1)оцену рада током наставе и  

2)оцену знања показаног на испиту. 

(2) Завршна оцена на испиту се може састојати из оцене испуњености оних предиспитних 

обавеза које нису захтевале стално присуство на настави (семинарских радова, есеја, 

пројеката, колоквијума, рад у студијској групи и других) и оцене знања на самом испиту. 

(3) Давање завршне оцене у смислу става 1 овог члана подразумева континуирано 

праћење савладавања предмета од стране студента током целог периода трајања наставе. 
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(4) Оцена рада током године, односно током наставе представља оцену испуњавања тзв. 

предиспитних обавеза и изражава се бодовима. 

(5) Оцена коју студент добија за испуњење предиспитних обавеза представља најмање 30 

и највише 70 процената завршне оцене на сваком појединачном предмету. 

(6) Успешност савладавања појединих предмета током наставе, односно успех у 

испуњавању предиспитних обавеза изражава се бодовима. 

Збир бодова из предиспитних обавеза и бодова који се добијају за знање на испиту не 

може бити већи од 100. 

Оцењивање рада током наставе 

Члан 46. 

(1) Наставник је обавезан да оцењује рад студента током наставе.  

(2) Елементи рада који се оцењују током трајања наставе су:  

1. Учешће студента у раду на часу, у дискусији, анализи случаја, изради задатака и друго.  

2. Самостални рад ван часа: у пројекту, писање есеја, семинарских радова и друго.  

3. Учешће у групном раду без помоћи наставника: групни рад на нацрту пројекта, изради 

инструмената, анкетирању, презентацији, научном или стручном скупу и друго.  

4. Познавање градива које се проверава пропитивањем на часу, тестирањем, израдом 

задатака и слично.  

(3) Наставник треба у току године више пута да проверава рад студената на часовима 

наставе, односно испуњавање предиспитних обавеза.  

(4) Наставник може да студентима који су ослобођени похађања предавања и вежби, који 

предавања и вежбе нису похађали из оправданих разлога пружи прилику да предиспитне 

обавезе испуне на друге, адекватне начине.  

(5) Студент који током трајања наставе не испуни предиспитне обавезе из неког предмета, 

а не припада категоријама студената из става 4 овог члана, нема право полагања испита из 

тог предмета.  

Оцењивање знања на испиту: врсте испита 

Члан 47. 

Знање студента оцењује се усменим испитом, писменим испитом или и писменим и 

усменим испитом. 

Стандарди који важе за усмени испит 

Члан 48. 

(1) Усмени испит је облик у коме студент одговара на одређени број питања са листе 

питања која је унапред објављена.  

(2) Питања на усменом испиту обавезно се извлаче из скупа одређеног броја листића истог 

изгледа.  
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(3) Број питања на које студент одговара на усменом испиту зависи од постигнутог броја 

бодова у предиспитним активностима, али не може бити већи од четири ни мањи од један.  

(4) У току усменог испита, након извучених питања студент има право од 10 до 15 минута 

времена за прављење концепта одговора непосредно пред наставником.  

(5) У току усменог испита наставник је дужан да пажљиво слуша одговоре студента 

уздржавајући се од прекидања.  

(6) Наставник не сме гестовима, мимиком, коментарима или прекидањем омаловажавати 

студента за време одговарања на питања.  

(7) Након што је студент завршио одговор на извучено питање наставник је дужан да му 

укаже на грешке у одговорима ако их је било и да додатним питањима, чији је број 

сразмеран броју направљених грешака, провери да ли студент може исправити те грешке.  

(8) Додатна питања могу се односити само на материју оног питања у коме је студент 

направио грешке или пропусте. 

Стандарди који важе за писмени испит 

Члан 49. 

(1) Писмени испит је облик провере знања код кога студент у писаној форми, на папиру 

или у електронском облику, одговара на одређени број питања или решава одређени број 

задатака.  

(2) Број питања или задатака код писменог испита зависи од процене наставника о томе 

колико је питања – задатака довољно да се знање студента поуздано оцени као и од 

минимума постигнутих бодова у предиспитним активностима код групе студената која 

испит полаже.  

(3) О типу писменог испита (форма папир-оловка или електронски облик), броју 

питања/задатака, врсти питања (са предложеним одговорима, одговорима са 

попуњавањем, отвореним питањима) наставник је дужан да обавести студенте писменим 

путем месец дана пре испитног рока.  

(4) Писмени испит се по правилу спроводи тестом знања који има максимално 40 питања 

са затвореним (предложеним) одговорима, кључем за оцењивање и унапред предвиђеним 

бројем бодова за сваку од оцена коју студент може да добије на испиту.  

(5) Коришћење бодова са минус предзнаком у тесту знања се не препоручује и тај приступ 

треба избегавати.  

(6) Полагање писменог испита не може бити краће од једног школског часа, нити дуже од 

три школска часа.  

(7) Ако студенти затраже да испит полажу на основу теста знања описаног у ставу 4 овог 

члана наставник је дужан да тај облик полагања испита прихвати под условом да за такав 

начин полагања постоји група од најмање 10 студената. 

Предиспитне обавезе и њихово урачунавање 

Члан 50. 

(1)Наставник је дужан да на испиту уважи бодове постигнуте испуњавањем предиспитних 

обавеза и да те бодове унесе у одговарајући документ.  

(2) Бодови остварени предиспитним обавезама важе независно од тога код кога су 
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наставника постигнути уколико се односе на дати предмет.  

(3) Бодови из предиспитних обавеза представљају основ за одређивање опсега усменог 

или писменог испита. 

Оцена на испиту 

                                                               Члан 51. 

(1) Успех студента на испиту изражава се нумеричком оценом од 5 до 10, при чему 5 

значи да студент није положио а 10 да је положио са оценом одличан.  

(2) Оцене у интервалу од 6 до 9 одражавају одговарајући степен знања наставног  

градива, способност мишљења и решавања проблема као и степен савладаности 

предиспитних обавеза.  

(3) Наставник је дужан да добијену оцену, изузев оцене 5, унесе у одговарајућа документа 

са испита заједно са подацима који се у рубрикама тих докумената траже и да та 

документа преда одсеку за студентска питања најкасније у року од три дана по завршетку 

испитног рока.  

(4) Ближа упутства о оцењивању на испиту дата су у усвојеном предлогу Наставно – 

нучног већа Правилника о полагаљу испита и оцењивању на испиту. 

Стандарди који важе при оцењивању 

                                                             Члан 52. 

(1) Наставник не сме у току испита и при оцењивању да врши било какву дискриминацију 

по полу, националној, политичкој и верској припадности нити било ком другом обележју 

или квалитету.  

(2) При оцењивању наставник је дужан да примењује јасне и унапред познате критеријуме 

оцењивања (наведене у плану рада на предмету).  

(3) Критеријуми које наставник примењује при оцењивању морају бити уједначени у свим 

испитним роковима као и у предиспитним активностима.  

(4) Наставник је дужан да постигне објективност и непристрасност у оцењивању.  

(5) Да би се постигла објективност и непристрасност у оцењивању писмени испит се мора 

радити под шифром (бројем индекса) уз коришћење теста знања са затвореним питањима, 

кључем за одговоре и унапред познатим бројем бодова потребним за сваку од назначених 

оцена, а код усменог испита наставник не сме прегледати претходне оцене  

студента.  

(6) Студент има право да тражи, а наставник обавезу да дâ разумно образложење оцене 

написменом и/или усменом испиту.  

(7) У случају да је студент незадовољан оценом на усменом испиту може одмах тражити 

да му се дају разлози такве оцене, а у случају писменог испита студент има право да у 

року од 72 сата након објављивања резултата на испиту тражи увид у оцењивање свог 

рада.  

(8) Наставник је дужан да студенту омогући увид у оцењивање свог писменог рада.  

(9) Право студента на приговор на оцењивање регулисано је посебним правилником 

Школе 

Праћење успеха 
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Члан 53. 

(1) Школа на систематски начин прати и анализира успех који студенти  

постигну на испитима, анализира пролазност у току школске године и предузима 

конкретне мере да побољша успех на испитима и пролазност на испитима.  

(2) Дистрибуције успеха и пролазности раде се за сваког наставника појединачно и сваки 

предмет посебно.  

(3) Координатори за наставу и директор школе анализирају дистрибуције из претходног 

става и уколико су оне закривљене ка зони ниских или високих оцена или ако су без 

варијабилитета указују предметном наставнику на недостатке и начине њиховог 

отклањања. 

Унапређивање метода и критеријума оцењивања 

Члан 54. 

 (1) Школа на крају сваке школске године анализира методе које су коришћене у  

настави те године, посебно методе оцењивања на испиту.  

(2) Уколико постоје недостаци у тим методама координтори  за наставу упозоравају  

наставника и траже да се тај метод побољша или прекине његова примена.  

(3) Примењене методе се нарочито анализирају с обзиром на стандарде: 

1) методе морају бити прилагођене природи предмета; 

2) рад студента се прати и оцењује током  

целе школске године; 

3) поштовање предиспитних обавеза; 

4) постоји ли и каква је повезаност завршне оцене и оцењивања током наставе, оцењивање 

способности студента да критички мисли или способности памћења и слично. 

Рад студентских органа, студентских представника 

                                                            Члан 55. 

(1) Школа је дужна да обезбеди простор за рад студентских органа и студентских 

представника у саставу школских органа.  

(2) Школа обезбеђује услове и подстиче оцењивање квалитета рада наставника, сарадника 

и ненаставног особља од стране студената у процесу самовредновања.  

(3) Методе, поступци и инструменти за оцењивање прописани су општим актима Школе. 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УЏБЕНИКЕ,  

ЛИТЕРАТУРУ, БИБЛИОТЕЧКЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

Покривеност наставе литературом 

Члан 56. 

(1) Школа је дужна да обезбеди уџбеник или другу одговарајућу публикацију за  

сваки предмет у студијском програму у сопственој библиотеци.  
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 (2) Предност у том обезбеђивању има дело наставника који предаје предмет и које је 

штампано на српском језику.  

(3) Подаци о називу дела, аутору, издавачу, времену издања, цени и осталим  

важним елементима објављују се месец дана пре почетка школске године.  

(4) Кад су школски наставници аутори, Школа за потребе наставе обезбеђује  

од сваког дела које издаје, од сваког уџбеника или монографије, по 10 примерака за 

библиотеку Школе. 

(5) Кад аутори дела нису наставници у Школи, у библиотеку Школе  

обезбеђује се по три примерака издатог дела.  

(6) Кад је дело штампано у иностранству за библиотеку Школе обезбеђује се  

један примерак тог дела. 

Обавеза школе у издавању уџбеника 

Члан 57. 

(1) Уџбенике, помоћне уџбенике и скрипте и друге изворе за савладавање наставног 

градива. 

(2) Школа у највећој мери обезбеђује сопственом издавачком делатношћу или куповином. 

Правила код више наставника на предмету 

Члан 58. 

(1) Ако извођење наставе и полагање испита обавља више од једног наставника на 

предмету Школа је дужна да обезбеди да се и настава и испити обављају према истом 

наставном и испитном материјалу.  

(2) У случају из става 1. овог члана пожељно је да наставници заједнички напишу уџбеник 

и да се усагласе о томе који ће наставни и испитни материјал бити коришћен.  

(3) Ако наставници не могу да се усагласе у питањима из става 2. овог члана  

одлуку о томе које је решење у најбољем интересу квалитета наставе донеће Наставно- 

научно веће Школе на предлог координатора за наставу 

Обим наставног и испитног материјала по часу 

Члан 59. 

(1) Обим наставног и испитног материјала по часу предавања у просеку треба да  

буде око 8 стандардних страна основног текста.  

(2) У ову норму не улазе: уводни делови материјала, илустрације, резимеи, анализе 

случајева, примери, референце, белешке и слично.  

(3) Норма од 8 страна основног текста важи и када су у питању наставни и испитни 

садржаји из више извора. 

Укупни обим наставног и испитног материјала 

Члан 60. 
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Обим уџбеника или комбинације уџбеника и другог наставног и испитног материјала 

одређени су бројем часова предавања у недељи дана конкретног предмета.  

(2) Из става 1 овог члана следи да број страна у једном семестру износи:   

Предмети са 8-9 часова недељно имају материјал до 1080 страна  

Предмети са 7 часова недељно имају материјал до 845 страна  

Предмети са 6 часова недељно имају материјал до 720 страна  

Предмети са 5 часова недељно имају материјал до 600 страна  

Предмети са 4 часа недељно имају материјал до 480 страна  

Предмети са 3 или мање часова недељно имају материјал до 365 страна.  

 

(3) Ако одштампани уџбеник, монографија и слично, који се користе као извор наставног 

и испитног материјала, имају већи број страна него што је то одређено стандардима из 

става 2. овог члана, наставник је дужан да силабусом предмета прецизно одреди који 

делови, која поглавља и које стране представљају наставни и испитни материјал.  

(4) Питања на испиту морају да прате дозвољен обим наставне материје. 

Композиција уџбеника 

Члан 61. 

Уџбеници које издаје Школа или други издавач минимално морају имати следеће 

елементе структуре: насловна страна, садржај, резиме, литература. 

Стил уџбеника 

Члан 62. 

(1) Садржај уџбеника или других публикација мора бити написан тако да га  

просечан студент може разумети.  

(2) Унутрашња структура написаног дела мора бити таква да обезбеди да су делови или 

поглавља сложени логичким редоследом, међусобно повезани и заокружени као целине. 

(3) Стил излагања мора имати академски ниво и неговати неутрални однос. 

(4) Дело које садржи дисквалификације и омаловажавање одређених друштвених група, 

расних, родних или националних обележја, које вређа личност неког појединца, неће бити 

објављено од стране Школе, нити може бити коришћен као наставни материјал у Школи.  

(5) Рукопис треба да садржи довољан број примера из праксе. 

Обавезе аутора и обавезе Школе 

Члан 63. 

(1) Наставник у Школи дужан је да издавање уџбеника прво понуди Школи под условима 

који су прописани општим актом о издавачкој делатности.  

(2) Школа је обавезна да издаје уџбенике и монографије својих наставника под условима 

који су прописани општим актом о издавачкој делатности.  
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 (3) Ако Школа одбије да буде издавач, аутор има право да издавање тог дела  

повери другом издавачу.  

Избор наставне материје у специфичним ситуацијама 

Члан 64. 

(1) Уколико се за предавања користе само делови уџбеника, монографија или  

другог материјала предметни наставник доставља Наставном већу информацију који су то 

делови и један примерак тог изабраног материјала.  

(2) Уколико је материјал из става 1 овог члана на страном језику наставник је  

дужан да Наставном већу достави страна издања тих материјала у једном примерку у 

оригиналу и преводу на српски језик. 

Информатички ресурси 

                                                             Члан 65. 

Школа је обавезна да поред библиотечке има и одговарајућу просторију за  

најмање 20-25 рачунара за вежбе студената и за коришћење интернет мреже од стране 

студената.  

Рад библиотеке, читаонице и рачунарског центра 

Члан 66. 

(1) Студенти су детаљно упознати са временом рада библиотеке, читаонице и  

рачунарског центра. 

(2) Рад и обученост особља у библиотеци и рачунарском центру одговара националним 

стандардима, редовно се контролише, оцењује и унапређује.  

(3) Опрема у рачунарском центру, библиотечки фонд и опрема у читаоници одговара и 

стандардима и непрекидно се унапређују. 

Општи акт о уџбеницима 

                                                               Члан 67. 

Школа доноси Правилник о уџбеницима и Правилник издавачкој делатности у коме 

ближе одређује стандарде и поступке за контролу квалитета. 

СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОСТОР И ОПРЕМУ 

Простор 

Члан 68. 

(1) Школа обавља наставу у просторијама зграде у улици Светосавској број 57. 

(2) Капацитет овог простора одговара прописаним стандардима. 
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(3) Школа ће непосредно пратити и анализирати квалитет простора, његову адекватност за 

предавања и вежбе и унапређивати га у мери у којој је то могуће. 

Опрема 

Члан 69. 

(1)Школа поседује савремену и неопходну опрему за предавања и вежбе, а користи и 

опрему у вежбаоницама, институцијама где се изводе  вежбе.  

(2) Опрема за предавања и вежбе се континуирано усклађује са бројем студената са 

захтевом наставног процеса и са новим техничким решењима.  

(3) Студенти, наставници и сарадници као и ненаставно особље, односно сви запослени 

имају несметан приступ опреми коју Школа поседује. 

СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА  

И НЕНАСТАВНУ ПОДРШКУ 

Органи управљања и органи пословођења 

Члан 70. 

(1) Формирање, надлежност и одговорност органа управљања и органа пословођења 

Школа утврђује својим Статутом.  

 (2) Одредбе Статута Школе које се односе на формирање, надлежност и одговорност ових 

органа у складу су за Законом о високом образовању. 

Структура Школе 

Члан 71. 

Стручна тела и организационе јединице Школе, њихов делокруг рада и руковођење 

одређују се Статутом Школе и усклађују са Законом о високом образовању, стандардима 

и другим позитивним прописима. 

Праћење и оцењивање рада органа и тела Школе 

Члан 72. 

(1) Школа систематски прати и оцењује рад свих својих органа, стручних тела, 

организационих јединица, ненаставног особља како би се њихов рад контролисао, 

унапређивао и усклађивао са потребом наставног процеса.  

(2) Резултати праћења и оцењивања анализирају се по правилу сваке године, а најкасније 

сваке друге.  

(3) Резултати праћења и оцењивања доступни су јавности и посебно студентима и 

наставном особљу.  

(4) Оцењивање управљачког и ненаставног особља врши се посебно у односу на став 

према студентима и мотивисаност за рад са њима. 

Додатна едукација управљачког и ненаставног особља 

Члан 73 
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Школа организује различите врсте додатних едукација за управљачко и ненаставно 

особље. 

Посебни стандарди за ненаставно особље 

Члан 74. 

(1) Школа општим актом уређује услове и поступак заснивања радног односа ненаставног 

особља и њихово напредовање у служби.  

(2) Број извршилаца који припада кругу ненаставног особља треба да одговара 

прописаним стандардима за акредитацију Школе. 

СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛЕ 

Извори финансирања 

                                                           Члан 75. 

(1) Школа се може финансирати из средстава оснивача, школарине, пројеката, од 

донација, поклона, уговора са трећим правним лицима и слично.  

(2) Школа треба да обезбеди дугорочна квалитетна финансијска средства која су довољна 

за реализацију наставе, научних истраживања и професионалних активности. 

Планирање финансијских средстава 

Члан 76. 

Школа самостално планира расподелу и намену финансијских средстава.  

 Планирање и расподела средстава као и њихов утрошак доступни су јавности путем 

посебних докумената – Извештаја које усваја Савет. 

СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА У ПРОЦЕСУ 

САМОВРЕДНОВАЊА И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

Облици учешћа студената у процесу самовредновања 

Члан 77. 

(1) Школа обезбеђује учешће студената у процесу самовредновања путем студентских 

организација, путем студентских представника у телима Школе и путем спровођења 

анкете о квалитету рада наставног и ненаставног особља, управљачких и пословодних 

структура као и других делова школске структуре.  

(2) Посебно значајан облик учешћа студената у овом процесу самовредновања јесте 

чланство њихових представника у Комисији за обезбеђивање квалитета. 

Анкета студената о квалитету рада 

Члан 78. 

(1) Непосредно учешће студената у процесу самовредновања је путем анкете о квалитету 

рада.  
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(2) Школа редовно, по правилу сваке а најкасније сваке друге године, спроводи анкету 

међу студентима у којој они оцењују рад наставног и ненаставног особља, рад органа 

Школе као и других делова школске организације.  

(3) Школа обезбеђује учешће студената и у оцењивању стратегије стандарда и поступака 

за обезбеђивање квалитета као и резултата самовредновања и оцењивања квалитета.  

(4) Анкета се спроводи на свакој години студија, на свим студијским програмима 

упитником .  

(5) У анкети се оцењује укупан рад сваког наставника и сарадника, на сваком предмету и 

то од стране свих или великог броја студената.  

(6) Резултати анкете су доступни јавности. 

(7) Ближи опис и правила за учешће студената у евалуацији регулисан је Правилником о 

самовредновању и оцењивању квалитата студијских програма. 

Допринос студената студијским програмима 

Члан 79. 

(1) Студенти су поред учешћа у оцењивању квалитета рада Школе активно укључени и у 

осмишљавање, развој и евалуацију студијских програма нарочито основних струковних 

студија.  

(2) Посебан допринос студенти имају код вредновања метода оцењивања од стране 

наставника и сарадника. 

(3) Укљученост студената у осмишљавање, развој и евалуацију студијских програма као и 

вредновање метода оцењивања је посредног карактера односно путем својих представника 

у телима и органима Школе. 

СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРАЋЕЊЕ И  

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА РАДА 

Спровођење стандарда и поступака за оцењивање квалитета – нормативни аспект 

Члан 80. 

(1) Школа је обавезна да обезбеди спровођење стандарда из овог документа.  

(2) У циљу обезбеђивања спровођења ових стандарда Школа доноси Стратегију 

обезбеђења квалитета, Правилник о обезбеђењу квалитета студијских програма, 

Правилник о издавачкој делатности, Правилник о уџбеницима. 

Спровођење стандарда и поступака за обезбеђивање квалитета –  

организациони аспект 

Члан 81. 

(1) У циљу обезбеђивања спровођења и поступак за обезбеђивање квалитета стандарда 

Школа формира Комисију за обезбеђивање квалитета рада.  

(2) У истом циљу Школа организује оцењивање квалитета наставног процеса од стране 

студената путем стандардизоване анкете.  

(3)  Спровођење стандарда и поступака, поред Комисије за обезбеђивање квалитета рада и 
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студената, врше наставници и сарадници, Наставно-научно веће, Веће за специјалистичке 

студије, органи управљања и пословођења и ненаставно особље. 

 

Облици рада који се посебно прате и оцењују 

Члан 82. 

Школа посебно прати и оцењује квалитет извођења наставе, обављање испита, успех 

студената на појединачним предметима и у целини и квалитет уџбеника. 

Субјекти ван Школе који учествују у провери квалитета рада 

Члан 83. 

 

(1) Квалитет рада Школа проверава и на основу информација од послодаваца Националне 

службе за запошљавање, бивших студената, стручних удружења и других одговарајућих 

организација компетентних за такве оцене. 

(2) Квалитет рада из става 1 проверава се путем анкете.  

(3) Квалитет рада Школа проверава и путем упоређивања властитих студијских програма 

и компентенција студената са иностраним високошколским установама исте или сличне 

делатности. 

Самовредновање и провера квалитета рада 

                                                               Члан 84. 

 (1) Процес самовредновања је саставни део стратегије о обезбеђивању квалитета.  

(2) Школа спроводи процес самовредновања по правилу сваке две, а најкасније  

сваке треће године. 

(3) У процесу самовредновања Школа проверава спровођење Стратегије и  

поступака за обезбеђивање квалитета као и степен постигнућа у спровођењу дефинисаних 

стандарда за обезбеђивање квалитета рада.  

(4) У процесу самовредновања значајнију улогу има оцењивање квалитета рада од стране 

студената.  

(5) Резултати самовредновања доступни су наставницима, сарадницима, органима Школе 

и јавности. 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Ступање на снагу 

                                                                Члан 85. 

Документ "Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета рада" ступа на снагу и 

почиње да се примењује одмах по усвајању од стране Наставно-научног већа Школе, а 

одмах се објављује и  на сајту Школе.  

 

Директор Школе 
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Прилог  2.1.1 - Извод из Статута установе којим се регулише оснивање и делокруг 

рада комисије за квалитет 

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању (Службени 

гласник РС, бр. 76/2005.), Савет Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача  у Кикинди, на предлог Наставно-научног већа донео је на седници одржаној   

10. 07. 2007. године Статут ВШССОВ у Кикинди, са изменама и допунама,  усвојеним на 

седници од 25. 12. 2007. године, 03. 12. 2008. године, 27. 05. 2011. године, 01. 10. 2012. 

године, 28. 11. 2013. године, 18. 09. 2014. године  и изменама и допунама усвојеним на 

седници од 05. 12. 2014. године, које ступају на снагу  13. 12. 2014. године, који у 

чистопису гласи  

С Т А Т У Т 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

 

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО 

 

2.2.5. Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета  

          студијских програма, наставе и услова рада. 

Члан 54.  

Школа уграђује културу квалитета у све аспекте свог рада и све нормативне акте.  

Члан 55.  

Осигурање квалитета подразумева процесе као што су: 

- екстерна евалуација институције и програма, 

- самоевалуација; 

- студентска евалуација, анализа пролазности и успешности студената. 

Школа спроводи студентску евалуацију студија путем анонимне анкете, или на 

други   договорени начин.  

Члан 56.  

Школа образује Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада. 

 Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе 

и услова рада именује директор, а састоји се од 5 (пет) чланова, од чега су три из редова 

наставника, један из ненаставног особља и један представник студената. 

Мандат чланова Комисије је три године, осим за представника студената чији је 

мандат годину дана, с тим да не постоји ограничење код поновног избора.   

Члан 57.  

http://www.vaspitacka.edu.rs/files/opsta_akta/001-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%92%D0%A8%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%92%20%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8.pdf
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 Ближе одредбе о обезбеђивању квалитета и његовој контроли регулишу се 

Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета  студијских програма, наставе и 

услова рада, донетим стандардима и процедурама и другим општим актима Школе. 

Школа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих 

студијских програма, наставе и услова рада у интервалима од највише три године. 

Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаним Правилником о 

самовредновању и оцењивању квалитета  студијских програма, наставе и услова рада. 

Члан 58.  

 Комисија се бави следећим пословима: 

1) спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада; 

2) примењује критеријуме и поступке из Правилника о самовредновању и 

оцењивању квалитета      студијских програма, наставе и услова рада и других 

општих аката; 

3) на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и 

резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада; 

4) даје предлоге Наставно-научном већу за доношење стандарда и процедура за 

обезбеђење квалитета; 

5) поступак самовредновања спроводи се у интервалима најмање једанпут 

годишње; 

6) подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања директору 

Школе, којем је одговорна за свој рад, а информише и Наставно-научно веће и 

Савет Школе; 

7) обавља и друге послове из своје надлежности у складу Законом, Статутом, 

Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета  студијских програма, 

наставе и услова рада и другим општим актима. 

 

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО 

Члан 171.  

 Статут је усвојен на седници Савета одржаној дана 10.07.2007.  године. 

Измене и допуне Статута су  усвојене на седницама од 25.12.2007. године, 

03.12.2008. године, 27.05.2011. године, 01.10.2012. године, 28.11.2013. године и на 

седници од 05. 12. 2014. године. 

       ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                        др Зоран Мијић, професор  
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Члан 172.  

Статут се објављује на огласној табли Школе дана  11. 07. 2007. године, а ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања. 

Последње измени и допуне, усвојене на седници од 05. 12. 2014. године објављене 

су на огласној табли 05. 12. 2014. године и ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања. 

 

                          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

                                                                                 _____________________________________ 

                                                                                      др Зоран Мијић, професор  

 

Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета 

високошколске установе у оквиру стандарда квалитета  

 

 

 

 

ПЛАН РАДА  

Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе 

и услова рада 

 

Полазећи од Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета (које је 

Наставно- научно веће усвојило на седници 16.01.2014. године) Комисија  за 

самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада (у 

даљем тексту Комисија) ПЛАНИРА да у току 2016 (летњи семестар) и школске  2016/17. 

године реализује следеће континуиране и посебне активности: 

 

И Континуиране активности: 

1. Припрема материјала о пролазности студената на испитима за Наставно - научно веће, 

непосредно по завршетку зимског семестра и непосредно по завршетку летњег сместра.  

Задужења:  

Прикупљање и обрада података:  

Шеф Одсека за студентска питања и ненаставу: Синиша Одаџин, проф. (Одсек за 

студентска питања  и други сарадници)  

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/22-423; e-mail: vsssovki@ vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs 
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Анализа и извештавање:  

др Бранко Прентовић, проф. 

2. Активност:  

Испитивање о ставовима дипломираних студената о квалитету студијских програма и 

постигнутим исходима учења (основне и специјалистичке студије). 

Задужења:  

Прикупљање и обрада података:  

Шеф Одсека за студентска питања и ненаставу: Синиша Одаџин, проф. (Одсек за 

студентска питања и други сарадници)  

Анализа и извештавање:  

др Јасмина Арсенијевић, проф 

 

3. Активност 

Организација и евалуација међународне конференције Методички дани 2016. Учесници 

конференције врше евалуацију: организације конференције, теме конференције, пленарне 

секције, динамике рада, квалитет радова и интеракције учесника, простора и опреме где се 

Конференција спровела, пропратног материјали за учеснике, културно-уметничког 

програма, културе рада и климе на конференцији и одговарају на велики број отворених 

питања за предлоге и сугестије за унапређивање Конференције.  

Задужења:  

др Јасмина Арсенијевић,проф.  студенти и други сарадници 

4. Дистрибуција и обрада  упитника о мишљењу послодаваца о компетенцијама 

дипломаца (васпитача) на основним и специјалистичким студијама. 

Задужења:  

дистрибуција упитника, прикупљање и обрада података:  

др Љиљана Крнета, др Јасмина Арсенијевић, др Бранко Прентовић, студ.парламент и 

други сарадници.  

Анализа и извештавање: др Љиљана Крнета,проф. др Јасмина Арсенијевић, проф. 

5. Анализа промоције Школе и уписа студената на прву годину основних, 

специјалистичких студија и студената на дошколовању на основу демографских података 

уписаних. 

Задужења:  

Прикупљање и обрада података:  

Шеф Одсека за студентска питања и ненаставу: Синиша Одаџин, проф. (Одсек за 

студентска питања  и други сарадници)  

Анализа и извештавање:  

др Љиљана Крнета, др Јасмина Арсенијевић, др Бранко Прентовић  и други сарадници. 

ИИ Посебне активности: 

1. Активност: Евалуација наставе, школске 2016/17. године: основне студије, сви 

смерови. 

Фаза1: припрема упитника. 
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Фаза 2: зимски семестар школске 2016/17. године. 

Фаза 3: летњи семестар школске 2016/17. године. 

Фаза 4: обрада података. 

Фаза 5: извештавање и анализа резултата евалуације. 

Задужења: сви чланови комисије, студ. парламент и студенти, и други професори, 

наставници и сарадници. 

2. Све потребне активности у оквиру процеса акредитације (основне и струковне 

мастер студије) 

Задужења: сви чланови комисије, студ. парламент и студенти, и други професори и 

сарадници. 

3. Активност: Анкетирање запослених у Школи о студијским програмина и 

условима рада 

Задужења: Др Јасмина Арсенијевић, студенти  и други чланови комисије. 

Остале активности: припрема појединачних извештаја о евалуацији наставе (према 

потреби колега) и друге (текуће) активности. 

Напомена: План рада за 2016/17. годину, пре усвајања на седници Наставно-научног већа, 

може бити допуњен корисним предлозима од стране студената и свих запослених у 

ВШССОВ . 

Председница Комисије 

др Љиљана Крнета, проф. 

Кикинда, 11.02.2016.  
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Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду  успостављеног  тела  (комисије, 

одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске  установе 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 
Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада 

 
Полазећи од Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета и 

оперативног плана за 2015. годину које је Наставно научно веће усвојило на седници 

10.02.2015. године, 

Комисија  за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада (у даљем тексту Комисија) је у току 2015. године реализовала следеће 

активности: 

 

1. Активност:  

Припрема за штампу и штампање књиге у којој је дата комплетна квантитативна обрада и 

квалитативна анализа евалуације наставе 2013/14 године, за све године и смерове на 

основним студијама, евалуација наставе за све модуле на специјалистичким студијама и  

евалуација наставе на дошколовању (у предвиђеној архиви Школе). 

 

2. Активност:  

Испитивање ставова дипломираних студената о квалитету студијског програма и 

постигнутим исходима учења на основним студијама (документ у прилогу). 

 

3. Активност: 

Извештај о реализацији и оцени научно стручне конференције Методички дани 2014.-те 

године (документ у прилогу). 

 

4. Активност:  

Резултати испитивања мишљења послодаваца о компетенцијама дипломаца (васпитача) на 

основним и специјалистичким студијама (документ у прилогу).  

5. Активност:  

Припрема предлога процедуре о раду одсека за студентска питања (документ у прилогу).  

6. Активност:  

Анализа података о демографским и мотивационим карактеристикама студената уписаних 

у прву годину основних и специјалистичких студија (документ у прилогу).  

 

7. Активност: 

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/22-423; e-mail: vsov@businter.net; www.vaspitacka.edu.rs 
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Припрема материјала о пролазности студената на испитима за Наставно - научно веће, 

непосредно по завршетку зимског семестра и непосредно по завршетку летњег сместра 

(достављено на седници НН већа у штампаној форми).  

8. Активност:  

Испитивање студената о условима студирања (друга и трећа година сви смерови) 

(обрада података у току) 

9. Остале активности: 

- Припрема докумената -извештаја о евалуацији наставе  за реизборе колега или друге 

професионалне потребе. 

- Анкета за самовредновање КАПК-а. 

- Анализа релевантне литературе и потребне документације за акредитацију. 

- Прикупљање извештаја и анализа тока и резултата промоције Школе у циљу уписа 

студената на прву годину основних и специјалистичких студија и студената на 

дошколовању. 

 

Председница Комисије, 

др Љиљана Крнета 

Кикинда, 11.02.2016.  

 

 

СТАНДАРД 3: СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

 

Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђења квалитета 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 3 

На Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је изграђена 

организациона структура за обезбеђење квалитета и њу чине субјекти обезбеђења 

квалитета и документи којима се прописују области обезбеђења квалитета, стандарди, као 

и поступци за њихово спровођење. Субјекти обезбеђења квалитета су дефинисани 

Статутом школе члан 50, 51, 52, 53, 54., и  Правилником о самовредновању и оцењивању 

квалитета, студијских програма, наставе и услова рада Члан 3.4 и 5, при чему су улоге 

субјеката у обезбеђењу квалитета дефинисане одредбама Правилника члан 6,7. Учешће 

студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступака и културе 

обезбеђења квалитета дефинисано је  Статутом школе члан 51, став 2., Правилником члан 

26, 27, и 28. У складу са Правилником, формирало је Комисију за самовредновање и 

оцењивање квалитета студијског програма, наставе и услова рада. 
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Систем обезбеђивања квалитета утврђен је тако што су предвиђени субјекти обезбеђења 

квалитета, дефинисана је њихова улога, задаци и надлежности, улога и задаци наставног и 

ненаставног особља и студената, као и области и поступци за обезбеђење квалитета. 

б ) Општа оцена стања на основу урађених  Swot анализа: 

 подаци о појединим индикаторима квалитета  прикупљају се систематски, али исти 

подаци морају бити основ за предузимање академских и административних мера у 

циљу превазилажења уочених слабости и проблема. 

 

ц ) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 3 

 примењивање предвиђених и мера за обезбеђивање квалитета 

 праћење практичних ефеката подстицајних и корективних мера унапређења 

квалитета. 

 

Показатељи и прилози за стандард 3: 

 

Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном 

одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи 

(извод из Статута) - Извод из Статута установе којим се регулише оснивање и 

делокруг рада комисије за квалитет 

 

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању (Службени 

гласник РС, бр. 76/2005.), Савет Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача  у Кикинди, на предлог Наставно-научног већа донео је на седници одржаној   

10. 07. 2007. године Статут ВШССОВ у Кикинди, са изменама и допунама,  усвојеним на 

седници од 25. 12. 2007. године, 03. 12. 2008. године, 27. 05. 2011. године, 01. 10. 2012. 

године, 28. 11. 2013. године, 18. 09. 2014. године  и изменама и допунама усвојеним на 

седници од 05. 12. 2014. године, које ступају на снагу  13. 12. 2014. године, који у 

чистопису гласи  

С Т А Т У Т 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

 

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО 

2.2.5. Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета  

          студијских програма, наставе и услова рада. 

Члан 54.  

Школа уграђује културу квалитета у све аспекте свог рада и све нормативне акте.  

Члан 55.  

http://www.vaspitacka.edu.rs/files/opsta_akta/001-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%92%D0%A8%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%92%20%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8.pdf
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Осигурање квалитета подразумева процесе као што су: 

- екстерна евалуација институције и програма, 

- самоевалуација; 

- студентска евалуација, анализа пролазности и успешности студената. 

Школа спроводи студентску евалуацију студија путем анонимне анкете, или на 

други   договорени начин.  

Члан 56.  

Школа образује Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада. 

 Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе 

и услова рада именује директор, а састоји се од 5 (пет) чланова, од чега су три из редова 

наставника, један из ненаставног особља и један представник студената. 

Мандат чланова Комисије је три године, осим за представника студената чији је 

мандат годину дана, с тим да не постоји ограничење код поновног избора.   

Члан 57.  

 Ближе одредбе о обезбеђивању квалитета и његовој контроли регулишу се 

Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета  студијских програма, наставе и 

услова рада, донетим стандардима и процедурама и другим општим актима Школе. 

Школа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих 

студијских програма, наставе и услова рада у интервалима од највише три године. 

Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаним Правилником о 

самовредновању и оцењивању квалитета  студијских програма, наставе и услова рада. 

Члан 58.  

 Комисија се бави следећим пословима: 

8) спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада; 

9) примењује критеријуме и поступке из Правилника о самовредновању и 

оцењивању квалитета      студијских програма, наставе и услова рада и других 

општих аката; 

10) на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и 

резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада; 

11) даје предлоге Наставно-научном већу за доношење стандарда и процедура за 

обезбеђење квалитета; 

12) поступак самовредновања спроводи се у интервалима најмање једанпут 

годишње; 

13) подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања директору 

Школе, којем је одговорна за свој рад, а информише и Наставно-научно веће и 

Савет Школе; 
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14) обавља и друге послове из своје надлежности у складу Законом, Статутом, 

Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета  студијских програма, 

наставе и услова рада и другим општим актима. 

 

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО 

Члан 171.  

 Статут је усвојен на седници Савета одржаној дана 10.07.2007.  године. 

Измене и допуне Статута су  усвојене на седницама од 25.12.2007. године, 

03.12.2008. године, 27.05.2011. године, 01.10.2012. године, 28.11.2013. године и на 

седници од 05. 12. 2014. године. 

       ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

 ____________________________________ 

                                                                                        др Зоран Мијић, професор  

Члан 172.  

Статут се објављује на огласној табли Школе дана  11. 07. 2007. године, а ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања. 

Последње измени и допуне, усвојене на седници од 05. 12. 2014. године објављене 

су на огласној табли 05. 12. 2014. године и ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања. 

                          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

 _____________________________________ 

                                                                                      др Зоран Мијић, професор  

(...) 
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Контрола квалитета подразумева редовно и систематично праћење, као и предузимање 

мера за унапређење квалитета студијског програма. Предмет праћења и контроле је 

курикулум, процес наставе, педагошке способности наставника и сарадника, систем и 

начин оцењивања студената и расположиви уџбеници и шира литература. Анкетама и 

другим инструментима евалуације континуирано се прати настава и остали елементи 

квалитета студијског програма, а најмање у периодима предвиђеним Статутом школе. 

Установа самостално спроводи унутрашњу контролу квалитета (самовредновање), а 

извештаји су доступни јавности и на располагању су Акредитационој комисији или неком 

другом надлежном телу. У контроли квалитета обезбеђена је активна улога студената, 

њихов представник ради у Комисији за контролу квалитета наставе, студијских програма 

и услова рада, а оцена студената о квалитету наведеног се обавезно узима у обзир и 

саставни је део коначне оцене квалитета. 

Актуелна листа чланова комисије за контролу квалитета 

Р.Б. Име средње слово презиме  Звање 

1. др Љиљана М. Крнета професор струковних студија 

2. др Јасмина М. Арсенијевић професор струковних студија 

3. др Бранко Ј. Прентовић професор струковних студија 

4. Синиша М. Одаџин ненаставно особље 

5. Радован А. Глигорин студент 

 

Прилог 3.2. Списак свих анкета  

 

Напомена: представљене анкете су избор последњих испитивања и резултата истих у 

функцији самовредновања  и континуираног унапређења квалитета: 

 Анкета о испитивању ставова дипломираних студената 

 Анкета о мишљењу послодаваца 

 Анкета о условима студирања и условима рада 

 Анкета о евалуацији трибина и других догађаја: Методички дани, тибина 

„Музејски педагог“, и друге. 

 

 

 

Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и 

превентивних мера  
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Прилог 3.3.1. Резултати упитника за дипломиране студенте о квалитету студијског 

програма 

РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА ДИПЛОМИРАНЕ СТУДЕНТЕ О КВАЛИТЕТУ 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА И ПОСТИГНУТИМ ИСХОДИМА УЧЕЊА за 2014/15. 

(Аутор Упитника: др Јелена Мићевић Карановић)   

Анкетиранo 65 студената смерова струковни васпитач деце предшколског узраста и 

струковни васпитач за традиционалну игру 

На постављена питања студенти су одговарали заокружујући понуђене одговоре: 1. да; 2. 

делимично и 3. не.  

 

Обрада података 

др Љиљана Крнета, проф. 

Р.бр. Питања да делимично не 

1. Да ли сматрате да су сви предмети предвиђени студијским 

програмом, непосредно  повезани са будућом струком – 

позивом васпитача? 

81,58% 15,79% 2,63% 

2. Да ли сматрате да сте стекли довољно општег образовања 

тј. знања из предмета у оквиру академско – општеобразовне 

групе предмета? 

75,92% 16,38% 7,69% 

3. Да ли сматрате да су методика васпитног рада са децом 

раних узраста и све методике васпитно-образовног рада 

које се уче у школи повезане са одговарајућим областима и 

типовима активности које се организују у предшколским 

установама? 

90,74% 6,68% 2,57% 

4. Да ли сматрате да поседујете адекватна и довољна знања 

када је научно, уметничко – стручна група предмета у 

питању тј. знања о законитостима дечјег развоја, о 

процесима учења, подстицања, награђивања, као и знања о 

најважнијим аспектима дечјег свеобухватног развоја? 

81,49% 14,38% 4,13% 

5. Да ли сматрате да сте стекли довољно знања када је 

педагошка група предмета у питању као и знања из 

методика? 

81,21% 10,89% 7,89% 

6. Да ли је адекватна понуда изборних предмета у студијском 

програму? 
80,58% 16,79% 2,63% 

7. Да ли садржаји предмета студијског програма омогућавају 

практичну примену знања? 
83,84% 7,26% 8,89% 

8. Да ли сматрате да довољно значајан удео у реализацији 

студијског програма имају организована хоспитовања и 

педагошке праксе? 

80,58% 11,43% 7,99% 

9. Да ли је педагошко-методичка пракса организована као 

конкретизација теоријских сазнања која сте као студенти 

стекли из предшколске педагогије, психолошке групе 

предмета,  методике васпитно-образовног рада и свих 

посебних методика, као и свих практикума повезаних са 

Вашом професијом? 

75,68% 21,05% 3,27% 

10. Да ли је педагошко-методичка пракса организована као 

непосредна припрема будућих васпитача за рад са децом? 
75,22% 17,31% 7,47% 

11. Да ли сте се након дипломирања осетили као компетентна 

особа у стручном смислу? 
76,93% 16,69% 6,38% 

12. Да ли сматрате да имате снажан професионални идентитет? 65,53% 32,56% 1,91% 

13. Да ли желите и даље да наставите школовање или на други 

начин напредујете у професионалном смислу? 79,95% 7,89% 12,16% 
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Прилог 3.3.2.Мишљење дипломаца на основним и специјалистичким студијама о 

стеченим компетенцијаma 

Аутори анкете: др Љиљана Крнета и др Јасмина Арсенијевић 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 

КИКИНДА 

Поштовани, законска обавеза наше високошколске установе је да редовно 

прибавља повратне информације од послодавца, представника Националне службе 

за запошљавање и других одговарајућих организација о квалитету студија и 

студијских програма, тако што обезбеђује повратне информације из праксе о 

свршеним студентима и њиховим компетенцијама. Захваљујући релевантним 

информацијама врши се  и континуирано осавремењивање студијских програма. 

Молимо Вас да одговорите на ову анкету и давањем повратне информације из 

праксе (мишљења, сугестије, примедбе) дате допринос на пољу унапређења, 

иновирања судијских програма и сам тим, последично, богаћењу компетенција 

дипломаца на основним и специјалистичким студијама.  

 

Напомена: 

Полазну основу за ову анкету чине опште, стручне и истраживачке компетенције 

васпитача описане у циљевима, мисији и визији високошколске установе (видети 

образложење 1 на стр.3) и дефиницији компетенција по Оксфордском енциклопедијском 

речнику (видети образложење 2 на стр.3). Према релевантним информацијама из праксе, 

научних и стручних извора, врши се и континуирано осавремењавање студијских 

програма (видети образложење 3 на стр.4). 

Поштовани, молимо Вас за стручно мишљење (примедбе, сугестије) које се односе на: 

Области васпитно образовног рада 

(заокружи или болдуј оцену) 

оцена оцена оцена оцена оцена 

Методичка област -  развој говора 1 2 3 4 5 

Методичка област - ликовна култура 1 2 3 4 5 

Методичка област - музичка култура 1 2 3 4 5 

Методичка област - развој почетних математичких 

појмова 

1 2 3 4 5 

Методичка област - упознавања околине 1 2 3 4 5 

Методичка област - физичка култура 1 2 3 4 5 

Здравствена култура 1 2 3 4 5 

Еколошка култура 1 2 3 4 5 

Технолошка култура (медијска, рачунарска) 1 2 3 4 5 

Култура планирања, програмирања, управљања 

(менаџерска)  

1 2 3 4 5 

Безбедносна култура (општа, превентивна) 1 2 3 4 5 

Инклузија деце са посебним потребама 1 2 3 4 5 

Педагошка култура родитеља  1 2 3 4 5 

Програми за припрему деце за полазак у школу 1 2 3 4 5 

Предшколски програм за стране језике  1 2 3 4 5 

Рад са даровитом децом 1 2 3 4 5 
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Уметничка поља: сценски покрет, драма... 1 2 3 4 5 

Поштовани, молимо Вас за стручно мишљење (заокружити или болд) оцену компетенција 

свршених студената у пољу за оцене, и упишите примедбе и сугестије у поље за 

теxтуални упис) које се односе на: 

Професионалне компентенције 

Струковни васпитач деце предшколског узраста  

оцена 1   

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 

Коментар: 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Струковни васпитач – специјалиста 

оцена 1 

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 

Коментар: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Педагошко-дидактичко-методичке компентенције  

Струковни васпитач деце предшколског узраста 

оцена 1 

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Струковни васпитач - специјалиста 

оцена 1 

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 
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Коментар: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Радне компентенције 

Струковни васпитач деце предшколског узраста 

оцена 1 

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 

 

Коментар: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Струковни васпитач – специјалиста 

оцена 1 

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 

 

Коментар: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 1: 

МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ВШССОВ КИКИНДА (извод) 

Полазећи од циља високошколског образовања васпитача, улога и задатака васпитача у 

предшколским и другим установама, као пожељни исходи њиховог школовања, тј. 

компетенције које означавају завршетак основних струковних студија истичу се: 

 да васпитачи стекну одговарајућа знања и разумевање које се наслања на средње 

образовање, развију способности и усаврше вештине које ће им омогућити да 

одговорно, стручно, креативно и сразмерно самостално остварују своје конкретне 

улоге у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста; 

 да у сарадњи са осталим члановима стручног тима установе у којој раде, као и 

родитељима деце, стручним службама локалне заједнице, буду оспособљени за 
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обављање свих фаза васпитно-образовног рада, од увида у потребе деце и 

родитеља, као и конкретне услове у којима се овај рад одвија; 

 да прате савремена достигнућа наука (развојна психологија, предшколска 

педагогија, општа и посебне методике васпитно-образовног рада и др.) и у складу 

са њима буду оспособљени за примену модерних интерактивних, кооперативних, 

радионичких и других метода, организационих облика и начина рада, уважавајући 

при томе дечја права, могућности, потребе и интересовања деце коју васпитавају и 

образују; 

 да савладају низ практичних умења и вештина потребних васпитачу као узору за 

учење по моделу (из области свих уметности, ручног рада, домаћинства, 

информатике, прве помоћи, заштите животне средине и др.). 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 2:  

Најкомплекснија дефиниција по којој се одређују компетенције је по Оксфордском 

енциклопедијском речнику (Оxфордс адванцедлеанерс енцyцлопедиц дицтионарy, 1989 : 

183 према: Сучевић В.2009):  

 „Компетенција је комбинација знања, вештина, ставова, вредности и навика које 

омогућавају појединцу да активно и ефикасно делује у одређеној специфичној ситуацији, 

односно професији. Компетенција подразумева имати неопходне способности, ауторитет, 

вештину и знање“. Према наведеном извору, у професионалне компентенције спадају: 

нивои опшег знања, способност планирања, способност извођења задатака, 

самовредновање и вредновање, учествовање у пројектима и стручно усавршавање. У 

педагошко-дидактичко-методичке компентенције спадају: познавање и примена 

педагошке теорије и праксе, поучавања и праћења, креирање садржаја (које подразумева 

планирање, припремање, програмирање) препознавање и решавање образовних проблема, 

разумевање социјалних и других околности које могу да утичу на дететово понашање, 

комуникацију са родитељима и укључивање родитеља у сам рад вртића, повезивање 

стеченог знања са знањем стеченим кроз педагошке праксе. 

у радне компентенције спадају: вештина сарадње, посвећеност послу, тимски рад, осећај 

одговорности, оптимизам – унутрашња воља за рад, истрајност на циљевима без обзира на 

постигнут резултат, квалитет рада и познавање језика, изграђивање и неговање правилног 

и писменог израза, општа комуникација и језичка писменост. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 3: 

Контекст осавремењавања студијских програма, пример: технолошке и менаџерске 

компетенције  

Технолошке компетенције васпитача обухватају континуирану интеграцију 

информатичке технологије у васпитно образовни рад и обухватају (Крнета, Љ.): 

1. Рачунарску писменост (описану кроз ЕЦДЛ стандар), а која обухвата рад у нпр. 

Wорд-у, ПоwерПоинту, Еxцел-у, употребу интернет сервиса (интерактивна 

комуникација и проналажење информација), подешавање рачунара за рад са децом 

са посебним потребама и употреба других корисничких програма, итд.; 

2. Непосредан рад са децом: васпитач уводи децу у свет рачунара и превентивно 

брине о њиховој безбедности (прекомерно седење за рачунаром због играња видео-

игрица, доступност неприкладних садржаја на интернету, развој свести о 

рециклажи рачунарског отпада, помоћ рачунара у процесу инклузије, итд.); 
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3. Рад са родитељима који обухвата богаћење педагошке културе родитеља у 

технолошком окружењу (информисање и едукација родитеља о опасностима на 

интернету, последицама по здравље и развој услед предугог играња и забве за 

рачунаром, мерама безбедности али и користима од нове технологије, и сл.).  

Менаџерске компетенције (Арсенијевић, Ј.) потребне су васпитачима ради повећања 

управљачких и организационих капацитета у циљу: 

1. унапређења квалитета сопствене праксе и професионализма (планирање и 

организација рада, повећање ефективности и ефикасности, унапређивање система 

евалуације) 

2. унапређења способности сарадње на радном месту (са децом, родитељима и 

локалном заједницом: способност вођења и учествовања у тимовима и креирања 

партнерских односа) 

(Успешно управљање, односно менаџмент, важно је како за државно управљање и 

руковођење, за директора мултинационалне компаније, тако и за директора школе, 

предшколске установе, координатора, главног васпитача и других лица која управљају 

друштвеним групама. Генерално, менаџмент се састоји од: планирања, организације, 

управљања, вредновања (евалуације) и ревизије учинка/успеха). 

Др Љијана Крнета,      Др Тамара Грујић, директорка 

Председница комисије за самовредновање и   

оцењивање квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада  

 

ХВАЛА! 

 

Прилог 3.3.3. Мишљење послодаваца о компетенцијама дипломаца (васпитача) на 

основним и специјалистичким студијама 

 

Назив установе /лице или тим који је представља/: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(....) 

Мишљење послодаваца о компетенцијама дипломаца (васпитача) на основним и 

специјалистичким студијама - резултати испитивања  

Области васпитно образовног рада (заокружи или 

болдуј оцену) 

Оцена  

1 

Оцена 

2 

Оцена 

3 

Оцена 

4 

Оцена 

5 

1.  Развој говора - 1 2 2 2 

2.  Ликовна култура - 1 2 1 3 

3. Музичка култура - - 3 2 2 

4. Развој почетних математичких појмова - 1 2 3 1 

5. Упознавања околине - - 4 - 3 

6. Физичка култура - - 2 1 4 

7. Здравствена култура - - 3 1 3 
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8. Еколошка култура - - 3 1 3 

9. Технолошка култура (медијска, 

рачунарска) 

- 1 1 4 2 

10. Менаџерска култура (планирање, 

програмирање и управљање)  

- 2 1 1 3 

11. Безбедносна култура (општа, превентивна) - - - 5 1 

12. Инклузија деце са посебним потребама - 2 1 2 2 

13. Педагошка култура родитеља (рад са 

родитељима) 

- 1 - 3 2 

14. Припрема деце за полазак у школу - - 1 4 2 

15. Припрема деце за стране језике  - - 2 2 1 

16. Рад са даровитом децом ...1трад.( оцена: 4) - 2 - 3 3 

17. Уметничка поља: сценски покрет, 

драма...1трад. (оцена 4) 

- - 1 4 3 

 

Напомена: за традиционални смер заокружена само два последња поља 

 

Повратне информације смо добили од следећих институција: 

 

1. Предшколска установа: САВСКИ ВЕНАЦ, ул. Топчидерски венац бр.1 Београд. 

2. Предшколска установа: ЗРЕЊАНИН, ул.Караџичева бр.3а, директор Владимир 

Петровић (тел. 023-530-602). 

3. Културно уметничко друштво „Милица Стојадиновић - Српкиња“ Буковац, 

НОВИ САД, председник друштва Десимир Вукић и уметнички руководилац Горан 

Станков. 

4. Предшколска установа: ЧУКАРИЦА , ул. Пожешка 28, Београд, руководилац 

Невенка Вуколић 

5. Предшколска установа „Радост“, ЧОКА, директор: Зорица Смиљански, главни 

васпитач: Берак Бенита, тим васпитача: Савић данијела, Штеванов Данијела, Чорба 

Соња. 

6. Предшколска установа „Дечја радост“, ПАНЧЕВО, помоћник директора: 

Љиљана Војна, васпитач. 

7. Предшколска установа Драгољуб Удицки - Кикинда, заменица директора и 

психолог. 
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Коментари анкетираних под тачком 7: 

1"Студентима недостаје више праксе јер кроз њу стичу "горње" (професионалне 

компетенције) вештине и знања". Оцена 3 за професионалне, радне, педагошко-

дидактичке и методичке компетенције. 

2. "Још увек способност планирања није на одговарајућем нивоу". Оцена 4 за 

професионалне компетенције. 

3."Развијање више одговорности и професионализма". Оцена 4 за радне компетенције. 

4. Оцена 5 за педагошко-дидактичке и методичке компетенције. 

5. Оцена 5 за стуковне васпитаче -специјалисте за педагошко-дидактичке и методичке 

компетенције и за професионалне и радне. 

Обрада података: 

др Љиљана Крнета 

 

Прилог 3.3.4 Резултати евалуације Међународне научностручне конференције 

 

Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/22-423; e-mail: vsov@businter.net; www.vaspitacka.edu.rs 

Извештај Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских 

програма, наставе и условарада 

 

Резултати евалуације Међународне научностручне конференције„Компетенције 

васпитача за друштво знања“ одржане 25. октобра 2014. године 

Истраживање је спроведено у периоду од 25.октобра 2014. Године до јуна 2015. године. 

Вршено је електронским путем на српском и енглеском језику. Укупан број правилно 

попуњених упитника је 39,  што представља четвртину популације која је посетила 

испитивану конференцију. У следећој табели налазе се обрађени одговори  (заједно 

обрађени одговори на српском и енглеском језику). 

Првих 15 питања било је затвореног типа са понуђеном скалом одговора од 1 до 5. 

Укупна оцена за квантитативни део евалуације Конференције Методички дани 2014 

износи 4,80. Последња 4 питања била су отворена. 

Питања са скалом одговора од 1 до 5 

Питања  Минимум Максимум Аритмети

чка 

средина 
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Конференција је била добро организована / The Conference 

was well organized 

1 5 4,89 

Програм рада Конференције био је добро конципиран / The 

Programme of the Conference was well designed 

1 5 5 

Пленарна секција била је занимљива и значајна за тему 

скупа / The sections were not too long and tiring and I could 

concentrate and participate all along 

1 5 5 

Дужина секција била је довољна за држање пажње и 

активно учествовање без замора / The recesses were long 

enough to rest for a while and make contacts 

1 5 4,67 

Дужинапаузабилаједовољназаодмористицањеконтаката / 

The plenary session was interesting and relevant to the central 

topic of the Conference 

1 5 4,67 

Програм Конференције омогућио је довољно времена за 

дискусију и стварање контаката / The Conference 

programme provided enough time for discussion and making 

contacts 

1 5 4,67 

Отварање скупа било је занимљиво и примерено / The 

opening ceremony was interesting and adequate 

1 5 4,89 

Радови презентовани на секцијама били су квалитетни и 

провокативни / The papers presented in the sections were well 

written and thought-provoking 

1 5 4,56 

Модерирањесекцијабилоојеефективноидоброорганизовано 

/ The moderating of the sections was effective and well 

organized 

1 5 4,89 

Модерирање секција било је делотворно и добро 

организовано / The welcoming team was nice and professional 

to the guests and participants 

1 5 4,89 

Задовољан/на сам понуђеним пропратним материјалима / I 

am satisfied with the Conference material I received at 

registration 

1 5 4,67 

Особљена Конференцији било је услужно и од помоћи / The 

staff of the Conference was helpful and available 

1 5 4,78 

На Конференцији су отворене многе занимљиве, актуелне 

и значајне теме / Many interesting, contemporary and 

significant questions were raised at the Conference 

1 5 4,67 

Задовољан/на сам количином знања и информација које 

сам стекао/ла на Конференцији / I am satisfied with the 

amount of knowledge/information I have gained at the 

Conference 

1 5 4,78 

Место одржавања конференције био је репрезентативно и 

функционално / The location of the Conference was functional 

and pleasant 

1 5 4,89 

Сва питања - просек 1 5 4,80 

 

 
Затворена питања са категоријалним одговорима 

1.  Да ли планирате да посетите ову Конференцију и 

наредне године? / Are you planning to visit this 

Conference again next year? 

100% да 

2.  Учествовао/ла сам у функцији: / I have participated as: 67% учесници са радом, 33% слушалаца 

 

3.  Колико Конференција оваквог типа годишње, 

отприлике, посетите? / How many external 

conferences/seminars do you attend, on average, in a 

year? 

око 3 
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Отворенапитања 

4.  Коју тему Конференције у оквиру компетенција 

васпитача бисте предложили за идућу годину? / What 

topic related to the concept of Preschool Teachers’ 

Competences would you suggest for next year? 

Доживотно учење васпитача 

Лидерство и организационе компетенције 

васпитача 

Eколошкообразовање 

Инклузија и рад са даровитом децом  

Нове технологије у васпитно-образовном 

раду 

5.  На који начин би се рад и ефекти Конференције 

могли унапредити? / In what ways could the work and 

the effects of the Conference be improved? 

Продуживање конференције на два дана 

Атрактивнија локација 

Више пауза 

Секвенцијалнe секције 

Обогатити конференцију обиласком 

локалитета Кикинде 

6.  Шта Вам се највише допало на Конфренцији? / What 

did you like most at the Conference? 

Одлична организација и дочек 

Добри уводничари 

Отворена комуникација између учесника 

Уводни део 

Лепа и продуктивна атмосфера 

Разноликост тема 

Практична конотација 

7.  Шта Вам се најмање допало на Конфренцији? / What 

did you like least at the Conference? 

Одржавање секција паралелно (што значи да 

учесници морају да бирају шта ће слушати) 

Предуг уметнички део 
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Графичкиприказ квантитативног дела истраживања (питања са скалом одговора од 

1 до 5) 

 

     

     

  

 

 

 

 

 

 

Прилог 3.3.5. Резултати евалуације Трибине „Музејска педагогија“ 

Извештај Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада 

Резултати евалуације Трибине „Музејска педагогија“ одржане 01. марта 2016. године 

Трибина на тему „Музејска педагогија“ одржана је у уторак, 01. марта, у 13 часова у 

Амфитеатру Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. На 

трибини су излагали Катарина Драгин, технички организатор-документариста и Драган 

Киурски, кустос-педагог из Народног музеја Кикинда. Организатор и модератор Трибине 

била је Јасмина Арсенијевић, професор ВШССОВ. Трибину је посетило око 35 студената, 

а анкета је спроведена по завршетку трибине на 24 студента.  

Након дискусије студентима је подељен упитник који испитује меру у којој студенти 

налазе ову тему занимљивом, корисном и релевантном за свој будући позив, општи утисак 

о трибини, организацију трибине, да ли постоји жеља да се трибина на сличну тему 

понови, да ли студенти желе да се у ВШССОВ у Кикинди организује више трибина, као и 

испитивање могућих примедби и сугестија студената у вези са организацијом трибине. 

17. децембар 2015. године 

_______________________________________ 

Др Зоран Мијић 

Директор Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди 
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Првих 6 питања било је затвореног типа са понуђеном одговорима „да“ и „не“. Шесто 

затворено питање не односи се на процену Трибине која је одржана, већ на организацију 

трибина у Школи уопште. Последња два одговора су отвореног типа. 

У следећој табели налазе се приказ обрађених одговора. За отворена питања приказани су 

и одговори студената. 

 број 

одговора са 

"да" 

број 

одговора 

са "не" 

укупно 

одговора 

проценат 

одговора 

са "да" у 

укупном 

узорку 

Да ли вам је трибина била занимљива 

и интелектуално провокантна?     

23 1 24 95,83 

Да ли сматрате да је трибина 

омогућила да сазнате нешто корисно за 

своју будућу струку?      

24 0 24 100,00 

Да ли сте имали времена да поставите 

питања предавачима или да 

продискутујете након трибине?   

24 0 24 100,00 

Да ли је ваш укупни утисак о овој 

трибини је позитиван?    

23 1 24 95,83 

Да ли бисте желели да поново чујете 

трибину на сличну тему?   

23 1 24 95,83 

Да ли бисте желели да се у Школи 

одржава више трибина?    

23 1 24 95,83 

На коју тему бисте желели да чујете 

трибину? 

број одговора укупно 

одговора 

проценат 

датог 

одговора 

у 

укупном 

узорку 

играчке 1 24 4,17 

уметност 1 24 4,17 

активности деце 1 24 4,17 

рад педагошког асистента 1 24 4,17 

савремене радионице за игру 1 24 4,17 

психологија 1 24 4,17 

животиње 1 24 4,17 

прошлост 1 24 4,17 

националне заједнице 1 24 4,17 

интеракција 1 24 4,17 

музеј  4 24 16,67 

нема одговора 10 24 41,67 

    

Ваше сугестије и примедбе у вези са 

трибином (дужина трајања, место 

одржавања, тема, техничка опрема, 

предавачи итд). 

број одговора укупно 

одговора 

проценат 

датог 

одговора 

у 

укупном 
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узорку 

да буде више обавештења о трибини 1 24 4,17 

да трибина дуже траје и да буде већа 

посећеност 

1 24 4,17 

да трибина буде у слободно време 1 24 4,17 

нема одговора 21 24 87,5 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 3.3.6. Извештај Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе 

и услова рада 

 

Полазећи од Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета и 

оперативног плана за 2014. годину које је Наставно научно веће усвојило на седници 

16.01.2014. године, 

Комисија  за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада (у даљем тексту Комисија) је у току 2014. године реализовала следеће 

активности: 

 

 

1. Активност:  

Евалуација наставе за све године и смерове на основним студијама, евалуација 

наставе за све модуле на специјалистичким студијама и  евалуација наставе 

дошколовању. 

 

Задужења, координација активностима, операционализација и извештавање: др Љиљана 

Крнета,  

04. март 2016. године                                                        

______________________________________ 

др Јасмина Арсенијевић 

професор 

 

 

 

 

 

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/22-423; e-mail: vsov@businter.net; www.vaspitacka.edu.rs 
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др Јасмина Арсенијевић, мр Србислава Павлов, Владимир Варађанин, спец., представници 

студентског парламента и други студенти, наставно и ненаставно особље Школе (у даљем 

тексту: и други сарадници). 

 

Образложење: евалуацију наставе Комисија спроводи према принципима акредитације, 

обавезно у интервалима од три године (стандард 14), а може и чешће. Основни 

инструменти вредновања су анкетни упитници  (два упитника) -скале процене за 

вредновање квалитета рада наставника од стране студената (педагошка личност 

наставника) и упитник за вредновање квалитета наставе (свих наставних предмета) од 

стране студената. Извештаји о активностима су јавни и могу се добити на увид у 

електронској форми (сви документи, матрице у Еxцелу и сл.) и штампаној форми (анкете-

упитници попуљени од стране студената и друго). Време и ток испитивања, број 

испитаника, резултати испитивања и опште оцене, могу се видети у сумарном табеларном 

приказу евалуације наставе (наставника и наставних предмета). После усвајања извештаја 

од стране Наставно-научног већа, резултати евалуације биће објављени на сајту Школе. 

 

 

2. Активност:  

Испитивање ставова дипломираних студената о квалитету студијског програма и 

постигнутим исходима учења на основним студијама.  

 

Задужења, координација активностима и извештавање, обрада и анализа добијених 

података;континуирана дистрибуција упитника:  

мр Србислава Павлов и Владимир Варађанин, спец., студ. служба и други сарадници. 

 

3. Активност:  

Испитивање ставова дипломираних студената о квалитету студијског програма и 

постигнутим исходима учења на специјалистичким студијама.  

 

Задужења, координација активностима и извештавање, обрада и анализа добијених 

података;континуирана дистрибуција упитника:  

др Јасмина Арсенијевић и Владимир Варађанин, спец., студ. служба и други сарадници. 

 

4. Активност: 

Планирање, програмирање, реализација и оцена научно стручне конференције: 

Методички дани  

Координатор пројекта: др Јасмина Арсенијевић и  други сарадници. 

 

5. Активност:  

Анкета- мишљење послодаваца о компетенцијама дипломаца (васпитача) на 

основним и специјалистичким студијама. 

Задужења, координација активностима и извештавање, конструисање упитника, обрада и 

анализа добијених података;континуирана дистрибуција упитника: др Љиљана Крнета; др 

Јасмина Арсенијевић, мр Србислава Павлов и други сарадници. 

 

Образложење:законска обавеза наше високошколске установе је да редовно прибавља 

повратне информације од послодавца, представника Националне службе за запошљавање 

и других заинтересованих организација о квалитету студија и студијских програма, тако 
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што обезбеђује повратне информације из праксе о дипломираним студентима (запосленим 

васпитачима) и њиховим компетенцијама. Захваљујући релевантним информацијама врши 

се континуирано осавремењивање студијских програма. Одговором на анкету и давањем 

повратне информације из праксе (мишљења, сугестије, примедбе)  доприноси се 

унапређењу- иновирању судијских програма и богаћењу компетенција дипломаца на 

основним и специјалистичким студијама. 

Повратне информације смо добили од следећих институција: 

 

1. Предшколска установа: САВСКИ ВЕНАЦ, ул. Топчидерски венац бр.1 Београд. 

2. Предшколска установа: ЗРЕЊАНИН, ул.Караџичева бр.3а, директор Владимир 

Петровић (тел. 023-530-602). 

3. Културно уметничко друштво „Милица Стојадиновић - Српкиња“ Буковац, 

НОВИ САД, председник друштва Десимир Вукић и уметнички руководилац Горан 

Станков. 

4. Предшколска установа: ЧУКАРИЦА , ул. Пожешка 28, Београд, руководилац 

Невенка Вуколић 

5. Предшколска установа „Радост“, ЧОКА, директор: Зорица Смиљански, главни 

васпитач: Берак Бенита, тим васпитача: Савић данијела, Штеванов Данијела, Чорба 

Соња. 

6. Предшколска установа „Дечја радост“, ПАНЧЕВО, помоћник директора: 

Љиљана Војна, васпитач. 

 7. Предшколска установа Драгољуб Удицки - Кикинда: 

1. Вртић „Јежева кућица“, главни васпитач Апро Жофија 

2. Вртић „Пчелица“ 

3. Вртић „Бамби“ (тим васпитача) 

4. Вртић „Наша радост“ (тим васпитача) 

5. Вртић „Полетаерац“ (тим васпитача) 

6. Вртић „Јеленко“ (Наково,тим васпитача) 

7. Вртић „Медењак“, Бока Моника, васпитач 

8. Вртић „Лептирић“  

9. Вртић „Иђош“ , Милка Накрајкућин, главни васпитач 

10. Вртић „Бубамара“ ,Руско село, Молнар Јелена, васпитач 

11. Вртић „Невен“ , Мокрин 

12. Вртић „Маслачак“ ,Башаид, Грујић Гордана и Желимира К Кнежевић, васпитачи 

13. Вртић „Колибри“ , Миланка Тутић, васпитач 

14.  
6. Активност: 

Уређивање електронског документа -извештаја Комисије о активностима за период 

2011-2012. године и његово штампање и коричење. 

Задужења:  

мр Србислава Павлов и Владимир Варађанин, спец., студ. служба и други сарадници. 

 

7. Активност: 

Планирање и програмирање активности у вези са промоцијом школе, предлагање тимова и 

активности  и извештавање о  промотивним активностима у школској 2013/14. години.  

 

Задужења: Комисија и други сарадници 

 

8. Активност: 



87 

 

Анализа података о демографским и мотивационим карактеристикама студената уписаних 

у прву годину основних и специјалистичких студија.  

 

Анализа и извештавање: др Љиљана Крнета, припрема података: Синиша Одаџин, проф. 

 

 

Председница Комисије, 

др Љиљана Крнета 

Кикнда, 26.01.2015.  

 

Прилог 3.3.7. Извештај Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе 

и услова рада 

 

Полазећи од Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета и 

оперативног плана за 2015. годину које је Наставно научно веће усвојило на седници 

10.02.2015. године, 

Комисија  за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада (у даљем тексту Комисија) је у току 2015. године реализовала следеће 

активности: 

 

1. Активност:  

Припрема за штампу и штампање књиге у којој је дата комплетна квантитативна обрада и 

квалитативна анализа евалуације наставе 2013/14 године, за све године и смерове на 

основним студијама, евалуација наставе за све модуле на специјалистичким студијама и  

евалуација наставе на дошколовању (у предвиђеној архиви Школе). 

 

2. Активност:  

Испитивање ставова дипломираних студената о квалитету студијског програма и 

постигнутим исходима учења на основним студијама (документ у прилогу). 

 

3. Активност: 

Извештај о реализацији и оцени научно стручне конференције Методички дани 2014.-те 

године(документ у прилогу). 

  

4. Активност:  

Резултати испитивања мишљења послодаваца о компетенцијама дипломаца (васпитача) на 

основним и специјалистичким студијама(документ у прилогу).  

5. Активност:  

Припрема предлога процедуре о раду одсека за студентска питања(документ у прилогу).  
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6. Активност:  

Анализа података о демографским и мотивационим карактеристикама студената уписаних 

у прву годину основних и специјалистичких студија (документ у прилогу).  

 

7. Активност: 

Припрема материјала о пролазности студената на испитима за Наставно - научно веће, 

непосредно по завршетку зимског семестра и непосредно по завршетку летњег сместра 

(достављено на седници НН већа у штампаној форми).  

8.Активност:  

Испитивање студената о условима студирања (друга и трећа година сви смерови) 

(обрада података у току) 

 

Председница Комисије, 

др Љиљана Крнета 

Кикнда, 10.02.2016.  

 

 

 

СТАНДАРД  4: КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА  

 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 4  

 

Web адреса на којoј се налазе подаци о студијским програмима  

http://www.vaspitacka.edu.rs, где  можемо кроз увид у документацију сагледати циљеве 

студијског програма и њихову усклађеност са исходима учења; методе  наставе, систем 

оцењивања заснован на мерењу исхода учења; усаглашеност ЕСПБ оптерећења са 

активностима учења потребним за достизање очекиваних исхода учења; поступке праћења 

квалитета студијских програма и друге потребне информације које доказују о високом 

достигнућу  квалитет а студијског програма; информације о завршном раду; информације 

о стручној пракси, савремености курикулума и друге релевантне информације. 

Студијски програми Струковни васпитач деце предшколског  узраста, Струковни 

васпитач деце у јаслицама, задрсвтвеним и социјалним установама, струковни васпитач за 

традиционалне игре, Струовни педагошкиасистент и Струковни васпитач  - специјалиста  

засновани су на образовном концепту чија структура проистиче из  научног поља 

педагошко - психолошке и медицинске области. Нови концепт придаје значај наставној 

пракси, педагошким и медицинским предметима, образовним наукама, методичко-дидак-

тичким предметима и практичном искуству. Модулација студијског програма, 

могућности за продубљивање више сродних области које су комплементарне подстичу 

приступе увођења аспекта истраживања и развоја као и иновирања наставног процеса. 

Заступљеност интердисциплинарних садржаја у структури студијског програма као 

теоријско полазиште обезбеђује интерактивизам и развојну прилагођеност поступака а као 

http://www.vaspitacka.edu.rs/
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практичну димензију – индивидуализовано искуство учења, учење кроз игру и 

континуитет неге у раду будућих васпитача.  

Студијски програми траје три године (шест семестара) на српском  језику. Током 

трогодишњих студија оптерећење студената износи 180 ЕСПБ, у свакој години 60 ЕСПБ. 

Обавезни предмети су једносеместрални и подељени у три групе (академско-

општеобразовна група предмета, стручна група предмета и стручно-апликативна група 

предмета) чији је однос у складу с прописима. Студијски програми нуде и 18 изборних 

предмета, који се, као и обавезни предмети, вреднују кредитним системом бодова, при 

чему је однос предиспитних и испитних обавеза пажљиво одмерен, те је број ЕСПБ у 

складу са оптерећењем студената. Студијски програми предвиђају и професионалну 

праксу студената која је обавезна за све студенте, оптерећује студенте часовно и бодовно, 

а реализује се у предшколској установи, општој болнници, културно-уметничким 

друштвима у зависности од програма. Настава се реализује у просторијама Школе, у виду 

предавања, вежби и индивидуалних консултација са студентима. У складу са савременим 

педагошким тенденцијама, у Високој школи струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди, примењују се савремене методе учења и подучавања (предавања, групни рад, 

самостални рад на изради и реализацији истраживачких пројеката, идејне скице 

практичних акција, курикуларни приступ, менторско вођење, индивидуалне и групне 

консултације, интерактивно учење, дискусије и сл.), а сви заступљени курсеви 

претпостављају савремене методе и технике извођења наставе. Интердисциплинарне теме 

доприносе квалитету програма и омогућавају стицање ширег спектра професионалног 

знања.  

Појединачни програми предмета, као и методе извођења наставе, детаљно су описани у 

Књигама  предмета, који су дати на сајту Школе.  

Након што испуни све обавезе предвиђене студијским програмом за првих пет семестара 

студирања, студент може пријавити тему завршног испита из обавезних предмета. 

Завршни рад представља теоријски, истраживачки или комбинован теоријско-

истраживачки рад студента и носи  ЕСПБ бодове. Одбраном завршног рада студент стиче 

назив Струковни васпитач са додатком дипломе у зависности од студијског програма. 

Сврха студијског програма сагледана је кроз два аспекта: релевантности за тржиште рада 

и релевантности за даље школовање. Основна сврха студијског програма је обезбеђивање 

професионалног усмерења студената за рад са децом предшколског узраста на бази 

теоријског образовања везаног за рани дечји развој, здравље детета, породичну 

проблематику и обуку везану за могућност самоувида у свој рад. У том смислу сврха 

студијског програма је развијање општих и стручних компетенција. У оквиру развијања 

општих компетенција (инструменталних, интерперсоналних и системских компетенција) 

посебно место заузима способност самосталног учења и развијена свест о неопходности 

сталног осавремењавања знања. Када се ради о друштвено оправданим стручним 

компетенцијама, програм студија пружа потребна знања и вештине које доприносе 

остваривању краткорочних и дугорочних циљева у раду са децом јасленог узраста. 

Стицање ширих теоријских и применљивих знања предвиђених студијским програмом 

омогућава да будући васпитачи буду сензибилисани на дечје потребе и потребе породица. 

Садржаји образовања студената за рад са децом предшколског узраста конципирани су 
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према Општим основама предшколског програма са крајњим исходом на развијање 

компетенција којима би овој деци обезбеђивали повољну и стимулативну средину у којој 

би она развијала своје потенцијале. Стварање повољне васпитне средине у којој ће дете 

стицати искуства по свом сопственом програму одредница је студијског програма који у 

први план истиче принцип јединства неге и васпитања прилагођеног сваком детету, 

његовим потребама и могућностима. Основне поставке програма су индивидуализован 

приступ сваком детету, обезбеђивање могућности личних иницијатива и избора и 

укључивање породице. 

Основни циљ студијског програма је обезбеђивање адекватне теоријске подлоге за 

стицање разноврсних практичних знања, способности и вештина које су релевантне за 

профил васпитача за рад са предшколског узраста. Један од циљева програма је развијање 

вештина учења као стицање општих и стручних компетенција, које би омогућиле наставак 

школовања и одређени степен специјализације на наредном нивоу студија. Основна 

оријентација студијског програма је промовисање европских образовних стандарда у 

осигурању квалитета, са нагласком на развоју компатибилних критеријума и метода 

студирања. Циљеви студијског програма су конкретни, оствариви с обзиром на 

расположиве ресурсе, и ближе дефинишу образовну делатност Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача. Развој студијског програма је у складу са усвојеном 

мисијом и циљевима Школе и његова сврсисходност се сагледава у процесу планирања и 

расподеле расположивих ресурса. 

Образовни исходи студијског програма  односе се на студента који је : планер 

оперативних програма на којима су засновани васпитни поступци применљиви у раду са 

децом предшколског узраста; иницијатор интерактивистичког приступа процесу учења  

деце који максимизира дечје могућности за рани развој и учење; креатор спреман да  

обликује развојно – прилагођене програме; методички способан да примењује 

индивидуализован приступ сваком детету; акционо компетентан да развије повољан 

однос са децом, родитељима и колегама; стваралац  дидактичког окружења за 

формирање почетних сазнања кроз практичне активности; организатор средине за 

моторичке активности и њихово подстицање; медијатор у успостављању сарадње са 

вртићима и здравственим и социјалним установама и извор информација о програмским 

ресурсима установе за негу и васпитање деце предшколског  узраста. 

Висока  школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди непрекидно и 

систематски прати успех студената. Анализа успеха се врши након сваког испитног рока, 

семестра и на крају школске године.  

Укупну оцену на једном предмету чини оцена коју је студент добио за савладавање 

градива  током наставе и за показано знање на завршном испиту.  С обзиром на нове 

утврђене стандарде, сви наставници ће  узимати у обзир за укупну оцену из предмета број 

бодова са минималним учешћем 30% а максималним 70 % које студент добија током 

наставе и оцену на испиту. 

Студенти напредују кроз студијски програм полагањем појединачних предмета. Сви 

предмети се полажу после наставе у једном семестру. Сваки појединачни предмет има 

одређени број ЕСПБ бодова. Студент те бодове осваја након полагања испита.  
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Број ЕСПБ бодова појединачног предмета одређен је на основу предвиђеног радног 

оптерећења студента, потребног да се успешно савлада материја коју проучава предмет. 

Обим материје је наставник предвидео програмом предмета. Такође је прецизно одређен 

напор који студент мора уложити у току наставе – присутност на настави, активност у 

току наставе, семинарски рад, колоквијум, иницијатива, вежбе, теренски рад, савладавање 

обавезне и допунске литературе итд. Овај рад студента је валоризован бројем поена 

освојеним пре изласка на проверу знања – испит. Овако студент може зарадити од 30 до 

70 предиспитних поена. Студент коначну оцену степена савладаности програма добија тек 

након испита. 

Укупан успех студента на предмету изражен је оценом од 5 (није положио) до 10 

(одличан). За сваки предмет је јасно одређено колико која предиспитна активност може 

донети поена. Студенти податке о броју ЕСПБ за сваки предмет и тачном прерасподелом 

поена које могу освојити у предиспитном току, знају пре уписа и одабира изборних 

предмета за семестар. 

Број бодова и поена зависиће и од евалуације студијског програма. Уколико се покаже да 

је неки предмет теже или неоправдано лакше савладати него што је то предвиђено, 

потребно је преиспитати обим и садржај програма предмета, методе рада, итд. 

Сваки наставник прати и процењује обим усвајања програма од стране студената, време и 

напор потребан за његово савлађивање, исто радимо и кроз студентску евалуацију. 

Анализом ових закључака интервенисаће се код бодовања програма предмета и броја 

могућих поена у предиспитним обавезама. 

Поступак полагања испита и оцењивање на испиту прецизно су регулисани Правилником 

о полагању испита и оцењивању на испиту Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди. 

Структура студијског програма  специјалистичких струковних студија конципирана је на 

начин који студентима омогућава увид у савремене тенденције развоја предшколског 

васпитања, мултидисциплинарност различитих феномена васпитања и образовања,  

сродност предмета, интеграцију теоријског и емпиријског аспекта предшколског 

васпитања  и потребе стандардизације и уједначавања високошколских образовних 

система према принципима Болоњске декларације.  

Структура програма сразмерно је компатибилна са програмима студија сродних нивоа у 

земљама из окружења, а едукацијске перспективе  повезане са базичним знањима из 

подручја хуманистичких дисциплина које чине основу за методичко конципирање 

изборних подручја (модула), намењених студентима. 

Студијски програм се састоји од шест модула који обезбеђују заједничко академско 

разумевање, специјализацију и функционална знања изучавањем предмета релевантних за 

студијски програм и његове исходе. Садржаји базичних модулских предмета који имају 

академско опште-образовни, научно–стручни и уметничко-стручни карактер, фокусирани 

су на упознавање развојних карактеристика узраста са којима раде васпитачи и на 

осмишљавање педагошко-дидактичких модела који на најуспешнији начин могу 

одговорити потребама дечјег узраста. Обавезни предмети (као пратећи) за све изборне 
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блокове модула, имају теоријско-методолошки карактер чиме је студентима омогућено 

стицање епистемолошких основа за бављење научно-истраживачким радом у свим 

областима образовања. Предмети изборног блока, као стручно-апликативни, по 

екстензитету као димензији знања, кореспондирају програмском оквиру базичних 

модулских предмета, а по методичком приступу носе сва обележја савремених 

интерактивних приступа. 

У оквиру одабраног модула (методика развоја говора, методика ликовног васпитања, 

методика културе покрета и музике, методика упознавања околине, методика физичког 

и здравственог васпитања као и модул за инклузивно васпитање), студенти у првом 

семестру изучавају садржаје два базична предмета који према  свом статусу представљају  

предмете изборног блока модула. Два пратећа предмета, од којих је један у првом, а други 

у другом семестру су обавезни предмети за све модуле. У другом семестру студент бира 

један од седам изборних предмета са заједничке листе свих изборних предмета као 

предмета изборног блока. 

Часове активне наставе чине предавања, вежбе и индивидуалне консултације са 

студентима и други облици наставе као што су: израда семинарских радова и практичних 

радова/елабората који су осмишљени за сваку методичку област. Теоријска настава и 

вежбе организују се у групама у зависности од изабраног модула или предмета, као и у 

зависности од пријављеног броја заинтересованих студената. У складу са савременим 

педагошким тенденцијама примењују се савремене методе учења (вербалне, 

партиципативне, кооперативне, интерактивне радионице, мини-истраживања и сл.) и 

подучавања (предавања, групни рад, самостални рад на изради и реализацији 

истраживачких пројеката, идејне скице практичних акција, курикуларни приступ, 

менторско вођење, индивидуалне и групне консултације, интерактивно учење, дискусије и 

сл.). Сви заступљени курсеви користе савремене методе извођења наставе као и савремене 

мултимедијалне технологије. Интердисциплинарне теме доприносе квалитету програма и 

омогућавају стицање ширег спектра професионалног знања и оснаживања 

професионалног идентитета. Сви наставни модули предвиђени студијским програмом 

непосредно су повезани са будућом струком чиме се остварују захтеви за повећањем 

акционе компетентности студената, наставника и сарадника. 

Циљеви студијског програма Струковни васпитач – специјалиста, дизајнирани су са 

циљем да обезбеде: 

 шире и темељније заступање  перспективе о деци и детињству; 

 целовито и систематско разумевање образовних концепцијских решења у 

предшколском узрасту;  

 примену савремених методичких приступа на подручје предшколског васпитања; 

 комуникацију на високо професионалном нивоу у саопштавању истраживачких 

резултата из домена предшколства (на стручним и научним скуповима, кроз 

различита иновативна решења и моделе и сл.); 

 независно и аутономно деловање када су у питању академске одлуке и дискурзивно 

позиционирање; 

 иницирање промена професионалне праксе, политике и истраживања; 
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учешће у тимском и пројектном раду. 

Опште и предметно-специфичне компетенције студената студијског програма Струковни 

васпитач – специјалиста, представљају синтезу специјализованих знања и вештина 

изграђених кроз партиципацију у разним ситуацијама васпитно-образовног  контекста 

предшколских установа.  

Опште компетенције (ниво знања и разумевања) су у складу са сврхом и циљевима 

студијског програма, а чине их способности: 

 интегрисања знања из различитих наука, у различитим приступима проблему 

(теоријским и емпиријским);  

 осмишљавања рада васпитача на савременим теоријама развоја, подучавања, учења 

и на искуствима најбоље педагошке праксе; 

 сналажења у професионалном подручју; 

 професионалног анимирања „ресурс – особа“ у образовно-васпитном процесу. 

Предметно-специфичне компетенције односе се на : 

 стицање свеобухватног и избалансираног скупа кључних знања и вештина, у 

зависности од одабира уже стручне методичке области; 

 способност васпитача да креира сопствени програм активности; 

 флексибилну примену различитих стратегија рада у зависности од контекста; 

 оспособљеност за проучавање деце са различитих аспеката уз примену структуре 

сазнања која се може прилагодити интегративним областима (уметничким, 

методичким, психолошко-педагошким). 

 

Опис исхода учења:  

Конкретизација програмских активности и обавеза наставника и сарадника студијског 

програма Струковни васпитач – специјалиста усмерена  је на постизање следећих 

исхода: 

 продубљеност интензитета и екстензитета знања стечених на нивоу академских 

студија; 

 развијеност способности и усавршеност вештина за одговорно, стручно, креативно 

и самостално остваривање улога у васпитно-образовном раду са децом 

предшколског узраста; 

 ужеметодичка и професионална оснаженост за примену савремених, 

интерактивних, кооперативних метода, облика и начина рада; 

 оспособљеност за интегрисани приступ планирању програмских циљева и исхода 

учења; 

 познавање ужих теоријских основа процеса предшколског учења; 

 оспособљеност за адекватно дидактичко-методичко обликовање активности 

предшколске деце у оквиру интегрисаног програма предшколског учења; 

 умешност у вршењу целисходних избора приступа учењу и поучавању; 

способност за евалуацију и спремност за побољшање сопствених ефеката рада на темељу 

повратних информација. 

Други прилози: 
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Уверења о акредитацији Установе и студијских пргорама 

http://www.vaspitacka.edu.rs 

 Уверење о акредитацији установе од 30. 04. 2007. године  

 Уверење о поновној акредитацији високошколске установе од 27. 04. 2012. године  

 Дозвола за рад од 11. 11. 2008. године за извођење студијских програма: Васпитач 

деце предшколског узраста и Васпитач деце за традиционалне игре  

 Уверење о акредитацији студијског програма Васпитач деце предшколског узраста 

од 30. 04. 2007. године  

 Уверење о поновној акредитацији студијског програма: Струковни васпитач деце 

предшколског узраста од 27. 04. 2012. године  

 Уверење о акредитацији студијског програма: Струковни васпитач за 

традиционалне игре од 30. 04. 2007. године  

 Уверење о поновној акредитацији студијског програма: Струковни васпитач за 

традиционалне игре од 27. 04. 2012. године  

 Дозволу за рад за извођење студијских програма првог степена основних 

струковних студија: Струковни васпитач деце предшколског узраста и Струковни 

васпитач за традиционалне игре од 01. 11. 2012. године  

 Уверење о акредитацији студијског програма: Струковни васпитач деце у 

јаслицама, здравственим и социјалним установама од 08. 07. 2011. године  

 Решење о допуни дозволе за рад за студијски програм: Струковни васпитач деце у 

јаслицама, здравственим и социјалним установама од 28. 11. 2011. године  

 Уверење о акредитацији студијског програма: Струковни педагошки асистент од 

22. 03. 2013. године  

 Решење о допуни дозволе за рад за студијски програм: Струковни педагошки 

асистент од 23. 04. 2013.  

 Уверење о акредитацији студијског програма: Струковни васпитач − специјалиста 

од 27. 03. 2009. године  

 Решење о допуни дозволе за рад од 14. 01. 2011. 

 Решење о допуни дозволе за рад за специјалистичке струковне студије од 20. 09. 

2013. године. 

 Уверење о акредитацији студијског програма Специјалистичке струковне студије – 

струковни васпитач-специјалиста од 29.08.2014. 

 Решење о допуни Дозволе за рад  за студијски програм: Струковни васпитач − 

специјалиста од 20. 09. 2013. године  

 

Документи о усклађености студијских програма (струковни васпитач деце 

предшколског узраста, струковни васпитач за традиционалне игре, струковни васпитач 

деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама, струковни педагошки асистент, 

струковни васпитач – специјалиста ) са Европским пољем високог образовања повратна   

информације   из   праксе   о   свршеним   студентима   и   њиховим компетенцијама. 

 

ц ) Предлог мера и активности за даље унапређивање квалитета стандарда 4 

 континуирано праћење реализације студијских програма у свим њиховим 

аспектима; 

 континуирано праћење процеса наставе, уз даљу потребу интеграција група 

предмета и сагледавања свеукупног циља за остварење исхода ; 

http://www.vaspitacka.edu.rs/
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 лонгитудинална анализу студената који су завршили Високу школу у циљу 

провере колико се стечене компетенције користе у пракси, и проценат 

запослености, као и радна места на која се запошљавају наши студенти однодно 

кретања у струци; 

 континуирана повратна информација од послодаваца, професионалних удружења 

и академске заједнице; 

 стварање Националног бренда за смер Струковни васпитач  за традиционалне 

игре. 

 

Показатељи и прилози за стандард   4  
 

Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на  

високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама 

студија у текућој и претходне 2 школске године  
 

Р.б. 
Назив студијског 

програма и поље 

*Укупно 

акредитован 

број 

студената 

 

Укупно уписани број студената на 

свим годинама студија у последње 

3 године   

2015/16 2014/15 2013/14 

ОСС - Основне СТРУКОВНЕ студије  

1. Струковни васпитач 

деце предшколског 

узраста – поље ДХ 
270 213 199 209 

2. Струковни васпитач за 

традиционалне игре - 

поље ДХ 
90 54 55 51 

3. Струковни васпитач 

деце у јаслицама, 

здравственим и 

социјалним установама 

– поље ИМТ 

75 32 46 49 

4. Струковни педагошки 

асистент - поље ДХ 
90 13 21 20 

 Укупан број студената 

(ОСС) 
525 312 321 329 

 

Р.б. 
Назив студијског 

програма и поље 

Укупно 

акредитован 

број 

студената 

Укупно уписани број студената на 

све године студија у последње 3 

године   

2015/16 2014/15 2013/14 

ССС – Специјалистичке струковне студије  

1. Струковни васпитач-

специјалиста - поље ДХ 
50 50 50 50 
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 Укупан број студената 

(ССС) 
50 50 50 50 

 

Р. 

б. 

 

*Ниво 

студија 

Број 

програма 

Укупно 

акредитован 

број 

студената 

Укупно уписани број студената на све 

године студија у последње 3 године   

2015/16 2014/15 2013/14 

1. OСС-ДХ 3 450 280 275 280 

 OСС-ИМТ 1 75 32 46 49 

2. ССС 1 50 50 50 50 
     
 

 

Табела  4.2. Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  на  број  уписаних)  

у претходне 3 школске године у  оквиру  акредитованих  студијских програма.  

 

*Ниво 

студија 

2013/14 2014/15 2015/16 

уписан

и 

диплом

. 
% 

уписан

и 

диплом

. 
% 

уписан

и 

диплом

. 
% 

OСС-

ДХ 
117 75 

64

% 
102 55 

54

% 
97 32 

33

% 

OСС-

ИМТ 
21 - - 10 6 

60

% 
6 3 

50

% 

ССС 50 
11(од 

25) 

44

% 
50 44 

88

% 
50 8 

16

% 

Укупн

о 
188 86 

46

% 
162 105 

65

% 
153 43 

28

% 

 

 

 

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године.  

 

 

*Ниво 

студија 

2013/14 2014/15 2015/16 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

OСС-

ДХ 
75 3,6 55 3,5 32 3,5 

OСС-

ИМТ 
- - 6 3,2 3 3,1 

ССС 11(од 25) 1,48 44 1,45 8 1,1 

Укупно 86  105  43  
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Прилог  4.1.  Анализа  резултата  анкета  о  мишљењу  дипломираних  студената  о 

квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења. 

 

Прилог  4.1. 1. Компетенциеа дипломаца на основним и специјалистичким студијама 

 

Аутори анкете: др Љиљана Крнета и др Јасмина Арсенијевић 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 

КИКИНДА 

Поштовани, законска обавеза наше високошколске установе је да редовно прибавља повратне 

информације од послодавца, представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих 

организација о квалитету студија и студијских програма, тако што обезбеђује повратне информације 

из праксе о свршеним студентима и њиховим компетенцијама. Захваљујући релевантним 

информацијама врши се  и континуирано осавремењивање студијских програма. 

Молимо Вас да одговорите на ову анкету и давањем повратне информације из праксе (мишљења, 

сугестије, примедбе) дате допринос на пољу унапређења, иновирања судијских програма и сам тим, 

последично, богаћењу компетенција дипломаца на основним и специјалистичким студијама.  

 

Напомена: 

Полазну основу за ову анкету чине опште, стручне и истраживачке компетенције 

васпитача описане у циљевима, мисији и визији високошколске установе (видети 

образложење 1 на стр.3) и дефиницији компетенција по Оксфордском енциклопедијском 

речнику (видети образложење 2 на стр.3). Према релевантним информацијама из праксе, 

научних и стручних извора, врши се и континуирано осавремењавање студијских 

програма (видети образложење 3 на стр.4). 

Поштовани, молимо Вас за стручно мишљење (примедбе, сугестије) које се односе на: 

Области васпитно образовног рада 

(заокружи или болдуј оцену) 

оцена оцена оцена оцена оцена 

Методичка област -  развој говора 1 2 3 4 5 

Методичка област - ликовна култура 1 2 3 4 5 

Методичка област - музичка култура 1 2 3 4 5 

Методичка област - развој почетних 

математичких појмова 

1 2 3 4 5 

Методичка област - упознавања околине 1 2 3 4 5 

Методичка област - физичка култура 1 2 3 4 5 

Здравствена култура 1 2 3 4 5 

Еколошка култура 1 2 3 4 5 

Технолошка култура (медијска, рачунарска) 1 2 3 4 5 

Култура планирања, програмирања, 

управљања (менаџерска)  

1 2 3 4 5 

Безбедносна култура (општа, превентивна) 1 2 3 4 5 
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Инклузија деце са посебним потребама 1 2 3 4 5 

Педагошка култура родитеља  1 2 3 4 5 

Програми за припрему деце за полазак у 

школу 

1 2 3 4 5 

Предшколски програм за стране језике  1 2 3 4 5 

Рад са даровитом децом 1 2 3 4 5 

Уметничка поља: сценски покрет, драма... 1 2 3 4 5 

 

Поштовани, молимо Вас за стручно мишљење (заокружити или болд) оцену компетенција 

свршених студената у пољу за оцене, и упишите примедбе и сугестије у поље за 

теxтуални упис) које се односе на: 

Професионалне компентенције 

Струковни васпитач деце предшколског узраста  

оцена 1   

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 

Коментар: 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Струковни васпитач – специјалиста 

оцена 1 

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 

Коментар: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Педагошко-дидактичко-методичке компентенције  

Струковни васпитач деце предшколског узраста 

оцена 1 

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Струковни васпитач - специјалиста 

оцена 1 

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 

 

Коментар: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Радне компентенције 

Струковни васпитач деце предшколског узраста 

оцена 1 

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 

 

Коментар: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Струковни васпитач – специјалиста 

оцена 1 

оцена 2 

оцена 3 

оцена 4 

оцена 5 

 

Коментар: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 1: 

МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ВШССОВ КИКИНДА (извод) 
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Полазећи од циља високошколског образовања васпитача, улога и задатака васпитача у 

предшколским и другим установама, као пожељни исходи њиховог школовања, тј. 

компетенције које означавају завршетак основних струковних студија истичу се: 

 да васпитачи стекну одговарајућа знања и разумевање које се наслања на средње 

образовање, развију способности и усаврше вештине које ће им омогућити да 

одговорно, стручно, креативно и сразмерно самостално остварују своје конкретне 

улоге у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста; 

 да у сарадњи са осталим члановима стручног тима установе у којој раде, као и 

родитељима деце, стручним службама локалне заједнице, буду оспособљени за 

обављање свих фаза васпитно-образовног рада, од увида у потребе деце и 

родитеља, као и конкретне услове у којима се овај рад одвија; 

 да прате савремена достигнућа наука (развојна психологија, предшколска 

педагогија, општа и посебне методике васпитно-образовног рада и др.) и у складу 

са њима буду оспособљени за примену модерних интерактивних, кооперативних, 

радионичких и других метода, организационих облика и начина рада, уважавајући 

при томе дечја права, могућности, потребе и интересовања деце коју васпитавају и 

образују; 

 да савладају низ практичних умења и вештина потребних васпитачу као узору за 

учење по моделу (из области свих уметности, ручног рада, домаћинства, 

информатике, прве помоћи, заштите животне средине и др.). 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 2:  

Најкомплекснија дефиниција по којој се одређују компетенције је по Оксфордском 

енциклопедијском речнику (Оxфордс адванцедлеанерс енцyцлопедиц дицтионарy, 1989 : 

183 према: Сучевић В.2009):  

 „Компетенција је комбинација знања, вештина, ставова, вредности и навика које 

омогућавају појединцу да активно и ефикасно делује у одређеној специфичној ситуацији, 

односно професији. Компетенција подразумева имати неопходне способности, ауторитет, 

вештину и знање“. Према наведеном извору, у професионалне компентенције спадају: 

нивои опшег знања, способност планирања, способност извођења задатака, 

самовредновање и вредновање, учествовање у пројектима и стручно усавршавање. У 

педагошко-дидактичко-методичке компентенције спадају: познавање и примена 

педагошке теорије и праксе, поучавања и праћења, креирање садржаја (које подразумева 

планирање, припремање, програмирање) препознавање и решавање образовних проблема, 

разумевање социјалних и других околности које могу да утичу на дететово понашање, 

комуникацију са родитељима и укључивање родитеља у сам рад вртића, повезивање 

стеченог знања са знањем стеченим кроз педагошке праксе. 

у радне компентенције спадају: вештина сарадње, посвећеност послу, тимски рад, осећај 

одговорности, оптимизам – унутрашња воља за рад, истрајност на циљевима без обзира на 

постигнут резултат, квалитет рада и познавање језика, изграђивање и неговање правилног 

и писменог израза, општа комуникација и језичка писменост. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 3: 

Контекст осавремењавања студијских програма, пример: технолошке и менаџерске 

компетенције  
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Технолошке компетенције васпитача обухватају континуирану интеграцију 

информатичке технологије у васпитно образовни рад и обухватају (Крнета, Љ.): 

4. Рачунарску писменост (описану кроз ЕЦДЛ стандар), а која обухвата рад у нпр. 

Wорд-у, ПоwерПоинту, Еxцел-у, употребу интернет сервиса (интерактивна 

комуникација и проналажење информација), подешавање рачунара за рад са децом 

са посебним потребама и употреба других корисничких програма, итд.; 

5. Непосредан рад са децом: васпитач уводи децу у свет рачунара и превентивно 

брине о њиховој безбедности (прекомерно седење за рачунаром због играња видео-

игрица, доступност неприкладних садржаја на интернету, развој свести о 

рециклажи рачунарског отпада, помоћ рачунара у процесу инклузије, итд.); 

6. Рад са родитељима који обухвата богаћење педагошке културе родитеља у 

технолошком окружењу (информисање и едукација родитеља о опасностима на 

интернету, последицама по здравље и развој услед предугог играња и забве за 

рачунаром, мерама безбедности али и користима од нове технологије, и сл.).  

Менаџерске компетенције (Арсенијевић, Ј.) потребне су васпитачима ради повећања 

управљачких и организационих капацитета у циљу: 

1. унапређења квалитета сопствене праксе и професионализма (планирање и 

организација рада, повећање ефективности и ефикасности, унапређивање система 

евалуације) 

2. унапређења способности сарадње на радном месту (са децом, родитељима и 

локалном заједницом: способност вођења и учествовања у тимовима и креирања 

партнерских односа) 

(Успешно управљање, односно менаџмент, важно је како за државно управљање и 

руковођење, за директора мултинационалне компаније, тако и за директора школе, 

предшколске установе, координатора, главног васпитача и других лица која управљају 

друштвеним групама. Генерално, менаџмент се састоји од: планирања, организације, 

управљања, вредновања (евалуације) и ревизије учинка/успеха). 

Др Љијана Крнета,      Др Тамара Грујић, директорка 

Председница комисије за самовредновање и   

оцењивање квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада  

 

ХВАЛА! 

 

Прилог  4.1.2. Упитник за студенте специјалистичких студија 

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА КИКИНДА 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 

Упитник за студенте  

2013/14 година 
 

Поштовани, овим упитником желимо да унапредимо промоцију и студијске програме, а 

Ваши искрени одговори допринеће укупном унапређењу квалитета високошколске 
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установе. Обавезујемо се да ћемо сачувати Вашу потпуну анонимност приликом 

објављивања резултата. 

 

1.Уписала/уписао сам специјалистичке студије из разлога: 

заокружите одговарајући број (од:1 –потпуно нетачно до: 5- потпуно тачно) у зависности од 

степена  ваше сагласности са садржајем тврдње 

 

 потпуно 

нетачно 

делимично 

нетачно 

неодлучна 

сам 

делимично 

тачно 

потпуно 

тачно 

1.Могућности добијања бољег 

радног места 

    24 (51%) 

2. Могућности добијања веће плате     34 (72%) 

3. Због веће конкурентности на 

тржишту рада  

    23 (48%) 

4. Због већих компетенција у својој 

области 

    47 

(100%) 

 

Молимо Вас да наведете и друге разлоге Вашег уписа на специјалистичке студије: 

 Приватно, а у оквиру установе којој радим, сам отворила музичку радионицу за 

децу предшколског узраста.  

 Због компетенција и бољег положаја на послу.  

 Тбог могуће реорганизациоје у фирми. 

 Већа стручна спрема. 

 Усавршавање знања из области методике физичког васпитања због предности у 

погледу добијања посла. 

 Уписала сам да бих проширила своја знања. 

 Могућност добијања веће плате. 

 Да усавршим себе и свој рад, да радим више и боље на развоју говора деце, јер све 

више је деце са проблематичним говором. 

 Дипломирала сам ИИИ годину струковних студија из области физичког васпитања. 

 Желим да унапредим своје знање из области које сам одабрала, а која ћу моћи да 

користим у пракси. 

 Да постанем васпитач специјалиста. 

 Између осталог и због бољег положаја у самом раду, поштовању позива, каи и 

разуме се, због знања. 

 Због иновација и бољег квалитета у раду са децом. 

 Добијање ширине у раду, могућност напредовања, пружању бољег квалитета. 

 Радећи истраживања из методике упознавања околине, као и свих осталих области, 

користећи различите технике у раду, одлучила сам се за ову методику, јер мислим 

да сам у њој успешна. 

 Лично усавршавање. 

 Усавршавање, напредовање. 

 Надоградња знања, жеља за напретком образовања, стицање стручности у области 

инклузивног образовања и васпитања. 
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 Да будем у групи са колегиницама. 

 Добро друштво са којим сам ишла и на дошкловање. 

 Због компетенције, због бољег положаја на послу. 

 Стицања више знања у својој струци. 

 Интересовање, иновације у ликовном васпитању, дипл. рад треће године – ликовно 

васпитање.  

 Због већих компетенција. 

 Надоградње у струци. 

 

 

2. На специјалистичким студијама изабрала/о сам модул из области 

(заокружити): 

 

      а. Методике развоја говора 9 

      б. Методике физичког и здравственог васпитања 9 

      ц. Методике музичког васпитања 2 

      д. Методике ликовног васпитања 5 

      е. Методике упознавања околине 11 

      ф. Методике формирања почетних математичких појмова 1 

      г. Инклузивног васпитања 8 

      х. Традиционалне игре 3 

 

3. Молимо Вас да наведете разлоге зашто сте одабрали баш тај модул:  

 Дугогодишње бављене традиционалном игром.  

 У групи имам четворо деце са посебним потребама.  

 Колегинице које су већ завршиле спец. студије из методике околине су биле 

одушевљене односом студент – професор. 

 Да бих употпунила знање из те области и применила у пракси; због одличне 

професорке (методика упоз. околине); да будем са колегиницама због путовања. 

 Веома важна методика (упознавања околине), стално присутна у нашем окружењу 

са великим могућностима избора тема, нарочито огледних активности које су 

значајне у раду са децом. 

 Због дипломског рада из те области (методика физичког и здравственог васп.). 

 Да бих проширила своја знања о инклузији. 

 Допада ми се та област (методика физичког и здравственог васп.). 

 Волим област физичког васпитања. 

 Волим ову област (методика ликовног вас.), атрактивност, нове идеје које у мени 

буде сопствене идеје, да се подсетим заборављеног. 

 У раду са децом највише волим да радим музичке активности. 
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 У пракси сам се сусретала са децом која су имала посебне потребе. Због 

унапређења својих компетеција и личне осетљивости на ову популацију одлучила 

сам да изаберем овај модул. 

 Сматрам да ћу тиме усавршити знање из области методике физичког васпитања. 

 Због заинтересованости од ранијег школовања (мет.физичког). 

 Јер ми се свиђа модул и да бих више научила о инклузији и тако помогла деци којој 

је то потребно. 

 Због сигурности наставног кадра, нарочито професорице Мирјане Којић. 

 Због већих компетенција. 

 Због интересовања, задовољства у раду са децом. 

 Зато што сам радила дипломски код проф. Којић и дивно смо сарађивале и желим 

ту сарадњу да проширимо –дивно преноси знање. 

 Овај модул сам изабрала из разлога што мислим да је веома битан за развој говора 

код деце предшколског узраста. Имам велико интересовање за овај модул. 

 Због тога што највише одговара мојим интересовањима и способностима. 

 Као што сам већ навела у првом питању, да бих усавршила свој рад и била 

стручнија у овој области и радила квалитетније, са новим идејама, стручније.  

 Волим област физичког и здравственог васпитања. Знања из области ће ми 

користити и у даљем раду. Радила сам и дипломски на ИИИ години струковних 

студија. 

 Због учења о животу са околином које бих даље у дечјем вртићу и уопште са децом  

уло..... у вртиће и ширу околину. Због одређеног профила са којим бих утицала 

још боље на децу, родитеље и околину; на (еко) културу! 

 Дипломирала сам код проф. Миланке Маљковић и велико ми је задовољство да 

специјализирам на овом предмету. 

 Због интересантности тема (метод. упоз. околине). 

 Пружа ширину у раду са децом, јер могућност исказивања себе кроз уметност. 

 Мислим да у тој области могу да дам максимум од себе. 

 Због интересовања за исти. Волела бих да сазнам више о овом модулу, усавршим 

своја знања. 

 Одабрала сам овај модул јер ме највише привлаче предмети из ове области и 

сматрам да бих се најбоље показала у овој области и достигла најбоље резултате. 

 Инклузивно васпитање је нешто са чим се све чешће сусрећемо и нешто о чему и 

на чему сви треба да урадимо понешто. 

 У току студирања заволела сам инклузију и стекла сам утисак да спец. студије за 

овај модул пружају доста сазнања, прегршт практичних примера који су од 

изузетне важности за стицање и унапређење знања. 

 Убеђена сам да је физички развој предуслов здравог и срећног детињства, да је 

кретање основна потреба детета и зато треба што више физ. активности. 

 Зато што истраживачке активности из области упознавања околине доприносе 

процесу васпитања и образовања, сазнајном развоју и бољем схватању појава и 

процеса и дешавања у окружењу детета. 

 Сматрам да сам креативна и да ми одговара ова методика и да ће ми користити у 

даљем раду у корелацији са осталим методикама. 

 Методику развоја говора најчешће и најрадије примењујем у раду. 

 Зато што се све чешће срећем са децом са посебним потребама. Тренутно у својој 

групи имам четворо њих, желим што боље да уђем у њихове мисли, осећања. 

 Због новог знања. 

 Због тога што сам завршила тај смер. 
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 Из разлога усавршавања и већих компетенција у својој области, као и могућности 

напредовања на радном месту. 

 Дугогодишње бављење традиционалном игром; радим као наставник 

традиционалне игре. 

 

4. Да ли сматрате да недостаје модул за неку област васпитно образовног рада:  

 Припремни предшколаки програм (6). 

 Не сматрам, за сада су сви модули обухваћени. 

 Не (19). 

 Све је обухваћено. 

 Мислим да су сви битни модули наведени и да не недостаје ни један. 

 Увек може да се прошири и допуни могућност образовања тј. 

специјализације. 

 Мислим да је обухваћена већина и неопходних модула. 

 Сматрам да су обухваћени најважнији модули. 

 Да усавршимо знања или сценски покрет који је од изузетног значаја за 

успешан рад васпитача.  

 Волела бих да постоји факултет, школа, смер, где се изучава само 

предшколско дете, његов психолошки (психофизички) развој. 

 Да допуним своје већ постојеће знање. 

 За практични део можда се базирати на праксу на неки нови начин. 

 

Иновативно би било: 

 Модул који је прожет моралом. 

 Да допустите да можемо на традиционални смер без условљавања. 

  Сматрам да би било иновативно да се уведе методика енглеског језика или 

неког другог страног језика.   

 Увести предшколски програм као посебан модул;  

 Рад у групама. 

 Посете разним институцијама које имају блиске везе са одређеним 

модулима. Практична настава. 

 Да постоји предмет који не дели дете на 6 фиока, већ интегрише приступ 

конструисању знања. 

 

 

Од другог степена студија очекујем:  

 Веће компетенције. 

 Сигурно радно место и већи положај на њему. 

 Нова искуства, више знања. 

 Колегијалност. 

 Добру комуникацију са професорима и доста информација о предмету. 

 Високо професионални однос у мојој едукацији и потврду моје способности у овој 

професији. 

 Стицање већег знања из одабране области. 

 Очекујем да усавршим своја до сада стечена знања.  



106 

 

 Унапређење знања и примене тога у раду са децом. 

 Да унапредим своје знање из области физичког и здравственог васпитања. 

 Веће компетенције у раду, нове идеје, методе рада. 

 Добру комуникацију и још нових сазнања. 

 Функционално знање. 

 Више информација у овој области (модулу физичког и здрав.васп.) и веће 

образовање. 

 Усавршавање знања. 

 Очекујем да ћу се едуковати и доста тога научити. 

 Више знања. 

 Нове идеје, компетенције, усавршавање. 

 Веће компетенције, да се обогати и надогради знање. 

 Више знања о модулу који сам уписала. 

 Више знања из области коју ћу похађати. 

 Знање, квалитет, усавршавање, напредовање. 

 Да потврдим своја знања, надоградим новим сазнањима, даље усавршавам праксу. 

 Да проширим знање из области коју сам одабрала, а да могу да примењујем у 

пракси. 

 Надоградњу, кооперативност, успех. 

 Много више и нешто новије у односу на прошлу годину. 

 Колегијалност. 

 Да научим, да се усавршавам, да проширим научено знање, да повежем научено и 

ново. 

 Више знања и компетенције из модула који сам одабрала. 

 Предавања, вежбе на којима ће бити занимљиво, на којима ћемо бити мотивисани 

за рад. 

 Већину могућност запослења, као и бољи положај у друштву, стицање нових знања 

из области развоја говора која ће ми помоћи у даљем раду. 

 Да будем спремна за инклузивно васпитање. 

 Пуно инструкција и информација у оквиру модула. 

 Да у интеркомуникацији са професорима и колегама, надоградим своја знања и 

себе као личност. 

 Веће компетенције, да проширимо знања из одређене области. 

 Добру сарадњу, шире образовање. 

 Знање, искуство, праксу. 

 Очекујем нова искуства, знања више! 

 Богаћење стеченог знања. 
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5. За специјалистичке студије сазнао/ла сам путем: 

заокружите одговарајући број (од:1 –потпуно нетачно до: 5- потпуно тачно) у зависности од 

степена  ваше сагласности са садржајем тврдње 

 

 потпуно 

нетачно 

делимично 

нетачно 

неодлучна 

сам 

делимично 

тачно 

потпуно 

тачно 

1. ИНТЕРНЕТА     25 

(53%) 

2. РАДИЈА (реклама, џингл) Ништа     

3. ТВ-а (реклама, спот/џингл) Ништа     

4. ШТАМПЕ (дневне и друге новине) Ништа     

5. Промотивног материјала: флајери, 

плакати, и сл. 
    21 

(44%) 

6. Промоције у школи као студент 

основних студија 

    42 

(89% 

7. Семинара за васпитаче     7 

(14%) 

8. Од друга/рица, студената Школе,...     19 

(40%) 

9. Ништа од наведеног, 

него...(навести извор информисања): 

 На послу, у вртићу, од 

руководиоца и других 

колегиница. 

 Била сам у могућности да 

активно пратим инф. Још 

када су се више шк. трансф. 

 

 

Поштовани,  

сви Ваши предлози, мишљења и сугестије у вези са промоцијом и квалитетом  студијских 

модула на специјалистичким студијама су нам драгоцени:  

 Више праксе, заједничке посете стручним институцијама. 

 Замолите  котлара да долази суботом да укљичи  грејање. 

 Поред усавршавања да буде признато у свим установама и општинама ово 

школовање и да се цени овај труд који васпитачи улажу у себе и свој рад, како би 

био квалитетнији за децу, а самим тим и родитеље и све у локалној средини. 

 Молимо да због наших путовања, предавања буду једна за другим, без дужих 

пауза.  

 Поштовани професори, предивни сте, срећна сам што баш у Кикинди имам 

специјалистичке, на нашем-вашем факултету. Све најбоље! 

 Хвала велико што сте нам омогућили, нама који нисмо из Кикинде, да без 

проблема пратимо студије и да није толико напорно. 

 Више праксе, гостовања, посета заједничких неким стручним институцијама. 

 Да предавања буду једна за другим због лакшег организовања студената (због 

путовања). 
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(стално место боравка:  

БГ – 17+ 1 (из Панчева);  

КИ- 6 + 2 (Стајићево, Чока);  

ЗР-8 (1 Ечка);  

НС -8   

БиХ-1 

( од 47 присутних, 4-творо студената није написало местуо боравка... 

 

 

Прилог  4.1.3.Упитник о квалитету студијског програма 

 

РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА ДИПЛОМИРАНЕ СТУДЕНТЕ О 

КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА И ПОСТИГНУТИМ 

ИСХОДИМА УЧЕЊА за 2014/15. 
Аутор упитника: др Јелена Мићевић Карановић 

   

Величина обрађеног узорка: 46 дипломираних студената основних студија свих смерова  

На постављена питања студенти су одговарали заокружујући понуђене одговоре: 1. 

да; 2. делимично и 3. не.  

 

 

Р.бр. Питања да делимично не 

1. Да ли сматрате да су сви предмети 

предвиђени студијским програмом, 

непосредно  повезани са будућом 

струком – позивом васпитача? 

81,58% 15,79% 2,63% 

2. Да ли сматрате да сте стекли довољно 

општег образовања тј. знања из 

предмета у оквиру академско – 

општеобразовне групе предмета? 

75,92% 16,38% 7,7% 

3. Да ли сматрате да су методика васпитног 

рада са децом раних узраста и све 

методике васпитно-образовног рада које 

се уче у школи повезане са одговарајућим 

областима и типовима активности које се 

организују у предшколским установама? 

90,74% 6,68% 2,58% 

4. Да ли сматрате да поседујете адекватна и 

довољна знања када је научно, уметничко 

– стручна група предмета у питању тј. 

знања о законитостима дечјег развоја, о 

процесима учења, подстицања, 

награђивања, као и знања о најважнијим 

аспектима дечјег свеобухватног развоја? 

81,49% 14,38% 4,13% 
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Обрада података:др Љиљана Крнета 

 

 

Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим 

квалификацијама дипломаца. 

 

Назив установе /лице или тим који је представља/: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Да ли сматрате да сте стекли довољно 

знања када је педагошка група предмета у 

питању као и знања из методика? 

81,21% 10,89% 7,9% 

6. Да ли је адекватна понуда изборних 

предмета у студијском програму? 
80,58% 16,79% 2,63% 

7. Да ли садржаји предмета студијског 

програма омогућавају практичну примену 

знања? 

83,84% 7,26% 8,9% 

8. Да ли сматрате да довољно значајан удео 

у реализацији студијског програма имају 

организована хоспитовања и педагошке 

праксе? 

80,58% 11,43% 7,99% 

9. Да ли је педагошко-методичка пракса 

организована као конкретизација 

теоријских сазнања која сте као студенти 

стекли из предшколске педагогије, 

психолошке групе предмета,  методике 

васпитно-образовног рада и свих 

посебних методика, као и свих 

практикума повезаних са Вашом 

професијом? 

75,68% 21,05% 3,27% 

10. Да ли је педагошко-методичка пракса 

организована као непосредна припрема 

будућих васпитача за рад са децом? 

75,22% 17,31% 7,47% 

11. Да ли сте се након дипломирања осетили 

као компетентна особа у стручном 

смислу? 

76,93% 

 

16,69% 

 

6,38% 

 

12. Да ли сматрате да имате снажан 

професионални идентитет? 
65,53% 32,56% 1,91% 

13. Да ли желите и даље да наставите 

школовање или на други начин 

напредујете у професионалном смислу? 

79,95% 7,89% 12,16% 
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(....) 

Мишљење послодаваца о компетенцијама дипломаца (васпитача) на основним и 

специјалистичким студијама - резултати испитивања  

Области васпитно образовног рада (заокружи или 

болдуј оцену) 

Оцена  

1 

Оцена 

2 

Оцена 

3 

Оцена 

4 

Оцена 

5 

1.  Развој говора - 1 2 2 2 

2.  Ликовна култура - 1 2 1 3 

3. Музичка култура - - 3 2 2 

4. Развој почетних математичких појмова - 1 2 3 1 

5. Упознавања околине - - 4 - 3 

6. Физичка култура - - 2 1 4 

7. Здравствена култура - - 3 1 3 

8. Еколошка култура - - 3 1 3 

9. Технолошка култура (медијска, 

рачунарска) 

- 1 1 4 2 

10. Менаџерска култура (планирање, 

програмирање и управљање)  

- 2 1 1 3 

11. Безбедносна култура (општа, превентивна) - - - 5 1 

12. Инклузија деце са посебним потребама - 2 1 2 2 

13. Педагошка култура родитеља (рад са 

родитељима) 

- 1 - 3 2 

14. Припрема деце за полазак у школу - - 1 4 2 

15. Припрема деце за стране језике  - - 2 2 1 

16. Рад са даровитом децом ...1трад.( оцена: 4) - 2 - 3 3 

17. Уметничка поља: сценски покрет, 

драма...1трад. (оцена 4) 

- - 1 4 3 

 

Напомена: за традиционални смер заокружена само два последња поља 

4,3

2,5

3,5

4,5

2,4

4,4

1,8

2,8

2

2

3

5

Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

Prosečna ocena

Series 3 Series 2 Series 1 Linear (Series 1)

 

Повратне информације смо добили од следећих институција: 

 

1. Предшколска установа: САВСКИ ВЕНАЦ, ул. Топчидерски венац бр.1 Београд. 

2. Предшколска установа: ЗРЕЊАНИН, ул.Караџичева бр.3а, директор Владимир 

Петровић (тел. 023-530-602). 

3. Културно уметничко друштво „Милица Стојадиновић - Српкиња“ Буковац, НОВИ 

САД, председник друштва Десимир Вукић и уметнички руководилац Горан Станков. 

4. Предшколска установа: ЧУКАРИЦА , ул. Пожешка 28, Београд, руководилац Невенка 

Вуколић 
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5. Предшколска установа „Радост“, ЧОКА, директор: Зорица Смиљански, главни 

васпитач: Берак Бенита, тим васпитача: Савић данијела, Штеванов Данијела, Чорба Соња. 

6. Предшколска установа „Дечја радост“, ПАНЧЕВО, помоћник директора: Љиљана 

Војна, васпитач. 

7. Предшколска установа Драгољуб Удицки - Кикинда, заменица директора и психолог. 

 

Коментари анкетираних под тачком 7: 

1"Студентима недостаје више праксе јер кроз њу стичу "горње" (професионалне 

компетенције) вештине и знања". Оцена 3 за професионалне, радне, педагошко-

дидактичке и методичке компетенције. 

2. "Још увек способност планирања није на одговарајућем нивоу". Оцена 4 за 

професионалне компетенције. 

3."Развијање више одговорности и професионализма". Оцена 4 за радне компетенције. 

4. Оцена 5 за педагошко-дидактичке и методичке компетенције. 

5. Оцена 5 за стуковне васпитаче -специјалисте за педагошко-дидактичке и методичке 

компетенције и за професионалне и радне. 

Обрада података: 

др Љиљана Крнета 

Други прилози: Документи о усклађености студијских програма са Европским 

пољем високог образовања повратна информације из праксе о свршеним студентима 

и њиховим компетенцијам 
 

 

Прилог 4а -  Поређење студијског програма Струковни васпитач деце предшколског 

узраста са Педагошким факултетом у Копру, Словенија  

 

Табеларни приказ 

ВШССОВ у Кикинди 

 

Педагошки факултет Копер, Словенија 

 

Академско-општеобразовна 

група предмета 

 

ЕСПБ 

 

% 

  

ECTS 

 

% 

Српски језик  
4 

13,75 

Slovenski jezik I 

Slovenski jezik II 

6 

3 

26,11 

Kултурa  говора 2 - - 

Енглески језик  5 Izbirni predmet – Tuji jezik 6 

Физичко васпитање  1 Gibalno-športne dejavnosti 6 

Ликовна култура 2 Likovne dejavnosti 6 

Социологија 2 Sociologija vzgoje 3 

- - Didaktika  5 

- - Glazbeni jezik 3 

- - Filozofija vzgoje 3 

Стручна група предмета ЕСПБ %   % 
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Општа психологија 6 

41,25 

- - 

55,00 

Развојна психологија 4 Razvojna psihologija 8 

- - Pedagoško raziskovanje 8 

Општа педагогија 4 Osnove pedagogike 6 

Предшколска педагогија 6 Predšolska pedagogika 8 

- - Pedagoška psihologija 8 

Телесни развој и здравствено 

васпитање 

3 Gibalni razvoj otroka 6 

Специјална педагогија 5 Specialna pedagogika 7 

Од играчке до рачунара 4 Izobraževalna tehnologija 3 

Вокално инструментална настава 5 Glasbene dejavnosti 3 

Књижевност за децу 5 Mladinska književnost 6 

- - Plesne dejavnosti 6 

  Lutke, drama, mediji 6 

  Tehniške dejavnosti 6 

Стручно-апликативна група 

предмета 

ЕСПБ %   % 

Методика васпитно-образовног 

рада 

6 

45,00 

- - 

17,77 

Методика развоја говора 

Методичке активности из развоја 

говора 

5 

2 

Zgodnje učenje slovenščine 

Jezikovne dejavnosti v vrtiću 

3 

6 

Методика физичког и здравственог 

васпитања 

Методичке активности из физичког 

и здравственог васпитања 

5 

2 

- - 

Методика упознавања околине 

Методичке активности из 

упознавања околине 

5 

 

2 

 

Spoznavanje okolja 

Zgodnje učenje naravoslovja 

3 

8 

Методика развоја почетних 

математичких појмова 

Методичке активности из развоја 

почетних математичких појмова 

5 

 

2 

Zgodnje učenje matematike 6 

Методика музичког васпитања 

Методичке активности из музичког 

васпитања 

5 

2 

Otrok in glasba 6 

 

Методика ликовног васпитања 

Методичке активности из ликовног 

васпитања 

5 

2 

- - 

Изборни предмети ЕСПБ %   % 

Радионица за игру СА 3 

26,67 

Igra SA 6 

 

Комуникативне способности 

савременог васпитача СА 

3 Sporazumevanje in mediji v sodobni 

družbi SA 

6 

Професионалне вештине СА 
3 Vzgojitelj/učitelj kot profesionalec 

SA 

6 

Основе инклузивног образовања и 

васпитања С 

3 Odkrivanje in identifikacija otrok s 

posebnimi potrabami SA 

6 

Хор и оркестар С 
3 Ljudska glasba, glasbila, plesi in 

običaji S 

6 

Рачунарство у васпитно-

образовном раду С 

3 Plesno gledališče S 6 

Нега и васпитање деце 

предшколског узраста С 

3 Lutkarstvo S 6 

Сценска уметност СА 
3 Projektno delo “Od ideje do izdelka” 

SA 

6 
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Истраживања у предшколском 

васпитању и образовању С 

3 Govorni nastopi SA 6 

Основи менаџмента у образовању 

и култури СА 

3 Večkodna besedila SA 6 

Ментална хигијена С 3 Učimo se brati naravo SA 6 

Стручни енглески језик СА 3 Matematične igre SA 6 

Креативна драма СА 
3 Socialne veščine pri delu z otroki in s 

starši SA 

6 

Дечија антропологија С 
3 Učenje za različnost in socialno 

pravičnost S 

6 

Психологија дечије игре С 
3 Poučevanje slovenščine v 

predškolskem obdobju SA 

6 

Дечје народно стваралаштво СА 
3 Izbrana poglavja iz tehniških 

dejavnosti AO 

6 

Интернет за васпитаче АО 3 Glasbeno poustvarjanje I S 6 

Основе законодавства у 

образовању и педагошка 

документација АО 

3   

Стручна пракса и завршни рад ЕСПБ %   % 

Стручна пракса – 11 недеља 26 
21,11 

Praktično usposabljanje – 9 tedne 18 
14,44 

Завршни рад 12 Diplomska naloga 8 

УКУПНО 180  UKUPNO 180  

 

 

 

Pedagoška fakulteta, Kopar, Slovenia  predšolska vzgoja (VS)  dodiplomski študij 1. Stopnje 

 O programu  

Ime programa: 
PREDŠOLSKA VZGOJA 

Vrsta programa: Visokošolski strokovni (VS), 1. stopnja 

Trajanje študija: 3 leta 

Način študija: redni in izredni študij 

Število kreditnih točk (ECTS): 180 

Strokovni naslov diplomanta: 

diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS) oz. 

diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS) 

 

Cilji programa 
Cilj programa je, izobraziti vzgojitelja, ki bo usposobljen in pripravljen za prepoznavanje in razumevanje otrokovih 

potreb v sodobni družbi. S svojim znanjem bo lahko izgrajeval spodbudno okolje, v katerem si bo otrok sam in/ali 

ob pomoči sovrstnikov in odraslega razvijal lastne zmogljivosti in ohranjal naravno radovednost in željo po učenju. 

Pridobljena znanja v okviru študija omogočajo diplomantu prepoznavati, razumeti in upoštevati dejavnike, ki 

vplivajo na uspešnost zgodnjega učenja in poučevanja. 

 Splošne kompetence diplomanta 

Okvirne, splošne ali generične kompetence strokovnih delavcev so razdeljene na več področij, ki se med seboj 

prepletajo in povezujejo. Kompetence so s področja poučevanja in učenja, dodana pa je še posebna skupina 

kompetenc, ki ni posebej poimenovana.  

1. Komunikacija in odnosi   
Diplomant 

 učinkovito komunicira z otroki in razvija ugodno klimo v skupini: 

 s svojim zgledom in z vzpodbujanjem razvija otrokovo sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku, 



114 

 

 se pisno in govorno ustrezno izraža v različnih sporazumevalnih položajih, 

 zna ustrezno argumentirati in predstavljati stališča, 

 spodbuja razvoj otrokovih  socialnih veščin, razume in obvlada  pogovor kot univerzalno sredstvo 

komunikacije z otroki, 

 oblikuje varno in spodbudno učno okolje, v katerem se  otroci  počutijo sprejete,  kjer se spoštuje 

različnost, njihovo socialno, kulturno, jezikovno in versko poreklo ter se spodbuja samostojnost in 

odgovornost, 

 (so)oblikuje jasna pravila ravnanja in discipline,   

 uporablja ustrezne strategije pri  preprečevanju in odpravljanju neprimernega vedenja, 

 se zaveda etičnih vrednot svojega delovanja in jih upošteva.  

2. Učinkovito poučevanje 
Diplomant 

 obvlada temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega procesa, 

 pri konkretizaciji kurikula ustrezno povezuje in usklajuje cilje, vsebine, učne metode in pristope ob 

upoštevanju sodobnih kurikularno-didaktičnih spoznanj, 

 pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti upošteva razvojne značilnosti in individualne posebnosti otrok ter 

zakonitosti in dejavnike uspešnega učenja, 

 vzpostavlja učinkovito učno okolje s tem, da uporablja širok repertoar učnih metod in strategij, ki 

spodbujajo  miselno aktivnost učečih, 

 zmožen za otroke zanimivo in privlačno povezovati vsebine interdisciplinarno, 

 uporablja učinkovite načine za zagotavljanje zdravega učnega okolja ter spodbuja oblikovanje zdravju 

prijaznega življenjskega sloga, 

 v delo ustrezno vključuje informacijsko komunikacijsko tehnologijo, 

 delo prilagaja individualnim posebnostim otrok glede na njihov telesni, socialni, čustveni in intelektualni 

razvoj, 

 prepoznava otroke s posebnimi potrebami, prilagaja delo njihovim potrebam in pri tem sodeluje z drugimi 

vzgojitelji (učitelji) in strokovnjaki,  

3. Organizacija in vodenje 
Diplomant 

 obvlada organizacijske in administrativne  naloge v zvezi z načrtovanjem učnih dejavnosti (prostorsko, 

časovno načrtovanje, smotrna izbira in uporaba pripomočkov in gradiv), izvajanjem, spremljanjem in 

vrednotenjem, 

 zna učinkovito voditi otroke.  

4. Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem 
Diplomant 

 učinkovito komunicira in sodeluje z vzgojitelji  in z drugimi  delavci v vzgojno-izobraževalni ustanovi 

(timsko delo), 

 učinkovito sodeluje s starši in drugimi osebami, ki so pomembne za otroke, 

 vzpostavlja partnerski odnos z drugimi vrtci (šolami) in inštitucijami v šolskem okolju ter s strokovnjaki na 

vzgojno izobraževalnem področju, 

 pozna, razume in upošteva  institucionalne okvire  delovanja  vzgojno-izobraževalne ustanove 

(zakonodajo…).  

5. Profesionalni razvoj 
Diplomant 

 je sposoben analizirati dobre in šibke strani svojega pedagoškega dela in načrtovati svoj profesionalni 

razvoj, 

 je odprt za povratne informacije in sugestije iz  svojega poklicnega okolja, 

 se seznanja s sodobnimi dosežki ved, pomembnih za svoje poklicno delovanje; nova spoznanja analizira in  

premišljeno vključuje v svoje delo, 

 izkoristi možnosti za stalno strokovno  izpopolnjevanje in inoviranje svojega dela, 

 je usposobljen za aktivno sodelovanje v raziskovalno razvojnih projektih, namenjenih izboljševanju 

kakovosti vzgojno izobraževalnega dela.  

6. Ostale  
Diplomant 

 je občutljiv za otrokove vrednote, 

 deluje za uresničevanje človekovih pravic, 

 upošteva osnovna moralna in etična pravila, 

 prepozna vplive delovnega okolja in njegove vplive na zdravje in se prizadeva za zdravo delovno okolje, 

 uporablja umetnost za harmonični in celostni razvoj otroka.  

Predmetnospecifične kompetence diplomanta  
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Diplomant je zmožen 

 opazovati in spremljati dosežke, napredek in razvoj otrok, 

 učinkovito komunicirati s starši in uporabiti različne oblike sodelovanja z njimi, 

 negovati radovednosti otrok in spodbujati raziskovanja pri zgodnjem učenju, 

 načrtovati in pripraviti didaktična gradiva za zgodnje učenje, 

 kritično presoditi in analizirati socialne, etičnie, zdravstvene in zakonske vidike uporabe izobraževalne 

tehnologije tudi za otroke s posebnimi potrebami, 

 kritično prepoznati konstitucije otroštva skozi diskurze in institucije ter razumeti vzgoje kot protislovno 

oblikovanje (post)modernega subjekta, 

 razumeti vzgojno-izobraževalne koncepte sodobne vzgoje za družbeno/kulturno/socialno okolje, teoretska 

izhodišča in načela zgodnjega učenja/poučevanja po vzoru interdisciplinarnih družbenih študij, 

 kritično analizirati institucije  z vidika 'prikritega kurikula', 

 uporabiti gibalne dejavnosti kot sredstvo vzgojnega vplivanja in oblikovanja osebnosti; pridobivanja in 

strukturiranja gibalnih izkušenj, 

 razumeti metodično področje gibalne/športne vzgoje ter poučevati G/Š vzgoje v vseh starostnih obdobij 

predšolskega otroka in otrok v 1. raz. 9-letne šole.  

 uporabiti znanja o zakonitostih otrokovega motoričnega razvoja, v dialektični povezanosti s kognitivnimi, 

konativnimi in antropološkimi dimenzijami, 

 razvijati didaktično metodična znanja za vodenje športne vzgoje v nižjih razredih osnovne šole, 

 razvijati modele zbiranja informacij o morfološkem in motoričnem statusu otroka, o spreminjanju 

psihosocialnega statusa s sredstvi gibalnih dejavnosti, 

 razvijati glasbene sposobnosti in spretnosti ter razumeti pomen glasbenih dejavnosti in aktivnega učenja za 

celostni glasbeni razvoj otroka, 

 prepoznati pojavne oblike glasbenorazvojnih zmožnosti ob poznavanju zakonitosti otrokovega glasbenega 

razvoja, 

 glasbenega ustvarjanja, komuniciranja ter izražanja doživljanja skozi glasbo in druge umetnosti, 

 spremljati otrokov likovni razvoj in ustvarjalno izvajati likovno dejavnost v vrtcu, 

 kreativno sodelovati pri pripravi projekta v manjši skupini in ob nastajanju projektov, ki povezujejo 

gledališko, likovno, tehnično, glasbeno, plesno-gibalno dejavnost, 

 oblikovati  kriterij za presojanje umetniških stvaritev za otroke, 

 razvijati naravoslovne spretnosti in sposobnosti ter s praktičnimi znanji otrokom približati naravoslovje, 

 prepoznati otroke s posebnimi, jim prilagoditi programe in sodelovati v timu pri pripravi individualiziranih 

programov zanje, 

 razvijati dejavnost  plesnega ustvarjanja za otrokov vsestranski razvoj, 

 ustvariti spodbudno vzdušje ob otroškem plesnem izražanju in sprostitvenih igrah za krepitev dobrih 

medsebojnih odnosov v skupini, 

 kritično vrednotiti in uporabiti teorije o otroštvu, razvoju in učenju pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 

vzgojnega dela, 

 opazovati in spremljati dosežke, napredek in razvoja otrok, 

 otrokom nuditi čustveno varnost in jih spodbujati k samostojnosti v skladu z njihovo zrelostjo, 

 ustvarjati spodbudno igralno okolje in medsebojne odnose ter učinkovito reševanje problemov, 

 izbrati ustrezne jezikovne znake in ustrezen kod glede na govorni položaj in namernost sporočanja, 

 uporabiti slogovne postopke opisovanja, pripovedovanja, obnavljanja, povzemanja, poročanja, razlaganja, 

definiranja, pojasnjevanja, 

 spodbujati otrokov govor, 

 presoditi jezikovne situacije v dvo- ali večjezični skupnosti, spodbujati otroke pri izbiri ustreznih 

jezikovnih kodov v taki situaciji in zmožen biti jezikovni zgled in zgled odprtega in tolerantnega 

(so)delovanja v (večjezikovni) skupini, 

 izbirati ustrezne jezikovne znake za tvorbo posrednega govornega dejanja, 

 interpretativnega branja, pripovedovanja, deklamiranja, recitiranja, 

 razvijati bralno kulturo, (pred)bralno zmožnosti in strategije poslušanja v predšolskem obdobju ter  

odzivanjena prebrano besedilo, 

 uporabiti vedenje o zakonitostih simbolne igre in njenem pomenu v razvoju otrokovega govora, 

 uporabiti pridobljeno vedenje o literarnih zvrsteh in oblikah mladinske književnosti, ki ustrezajo čustvenim 

in spoznavnim zmožnostim ter estetskozaznavnim posebnostim predšolskega otroka, 

 uporabiti pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela znanje o vzgojnih konceptih, njihovih 

filozofskih in zgodovinskih temeljih, 

 uporabiti ustrezne strategije za soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in konflikti.  

Predmetnik  
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V prvem letniku je 10 obveznih predmetov, v drugem 11 predmetov, od tega 10 obveznih in 1 izbirni (tuji jezik), v 

tretjem letniku je od 11 predmetov devet obveznih, 2 sta izbirna. V tretjem letniku študent pripravi in zagovarja 

diplomsko nalogo.  

Izbirni predmeti 
Študent lahko izbira med notranje in zunanje izbirnimi predmeti.  

Notranje izbirni predmeti so predmeti, ki jih študent izbira znotraj študijskega programa. 

Zunanje izbirne predmete lahko študent izbira v okviru stroke in izven stroke, v drugih študijskih programih UP PEF 

oziroma v študijskih programih slovenskih in tujih visokošolskih zavodov. Izbirne predmete znotraj stroke izbira v 

sodelovanju s predstojnikom študijskega programa, predmete izven stroke pa po lastnem izboru.  

Študent se lahko odloči, da v okviru zunanje izbirnosti izbere predmete iz nabora notranje izbirnih predmetov.  

 Predmetnik 1. letnika   

Št. Predmeti KT 
Oblike izvedbe KU ∑ 

KU* P SV SE LV IP IV PP TV 

Obvezni predmeti (10 predmetov, 60 KT) 

1. Osnove pedagogike 6 45 30 0 0 0 0 0 0 75 

2. Slovenski jezik 1 6 45 30 0 0 0 0 0 0 75 

3. Glasbeni jezik 3 15 0 0 0 0 30 0 0 45 

4. Spoznavanje okolja 3 15 0 5 20 0 0 0 5 45 

5. Plesne dejavnosti 6 30 0 0 30 15 0 0 0 75 

6.* Predšolska pedagogika 8 30 15 0 15 15 0 10 0 85 

7.* Razvojna psihologija 8 45 15 0 15 0 0 10 0 85 

8. Gibalni razvoj otroka 6 30 15 0 15 15 0 0 0 75 

9. Mladinska književnost 6 45 15 15 0 0 0 0 0 75 

11. Didaktika 5 30 0 15 15 0 0 10 0 70 

12. Izobraževalna tehnologija 3 30 0 0 15 0 0 0 0 45 

13.* Praktično usposabljanje 1 (3 tedne) (6)          

 Skupaj 60 360 120 35 125 45 30 30 5 750 

* Praktično usposabljanje 1 (PU) obsega 6 KT (3 tedne) in se izvaja v okviru predmetov Predšolska pedagogika ( 2 

KT) in Razvojna psihologija (2 KT) ter Didaktika (2 KT). Ker so KT za PU že vključene v seštevek KT pri 

navedenih predmetih, smo št. KT pri PU v tabeli navedli v oklepaju. Način izvedbe PU pri posameznih predmetih je 

natančneje predstavljen v učnih načrtih. 

 Predmetnik 2. letnika   

Št. Predmeti KT 
Oblike izvedbe KU 

∑ KU* 
P SV SE LV IP IV PP TV 

Obvezni predmeti  

1. Slovenski jezik 2 3 15 30 0 0 0 0 0 0 45 

2. Gibalno - športne dejavnosti 6 30 0 0 15 30 0 0 0 75 

3. Glasbene dejavnosti 3 15 0 0 15 0 15 0 0 45 

4. Likovne dejavnosti 6 30 30 0 0 15 0 0 0 75 

5. Zgodnje učenje družboslovja 6 15 30 15 0 15 0 0 0 75 

6.*** Pedagoško raziskovanje 8 30 30 0 15 0 0 10 0 85 

7.*** Pedagoška psihologija 8 30 15 15 15 0 0 10 0 85 

8. Sociologija vzgoje 3 30 15 0 0 0 0 0 0 45 

9. Zgodnje učenje slovenščine 3 30 0 0 15 0 0 0 0 45 

10.*** Zgodnje učenje naravoslovja 8 30 0 0 30 15 0 0 15 90 

Izbirni predmet (1 izbirni, 6 KT)* 

11.** Zunanji izbirni predmet – tuji jezik 6          

12.*** Praktično usposabljanje 2 (3 tedne) (6)   -   - - -  

 Skupaj 60 255 150 30 105 75 15 20 15 665 

*Glede na opredelitev zunanje izbirnosti za zunanje izbirne predmete navajamo le KT, ne pa tudi KU, saj so te 

odvisne od izbire študenta. Seštevek KU torej obsega le KU, ki jih lahko predvidimo z obveznimi študijskimi 

predmeti. 

 

** Študent izbere en tuji jezik. 

 

*** Praktično usposabljanje 2 (PU) obsega 6 KT (3 tedne) in se izvaja v okviru predmetov Pedagoško raziskovanje 

(2 KT), Pedagoška psihologija (2 KT) in kot terenske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (2 KT). Ker so 

http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414394800/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414403290/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414414821/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011083010341420/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414432511/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414442264/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414453793/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414460501/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414462940/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414465400/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414472281/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414475800/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414483105/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414490228/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414511742/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414514382/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414521160/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414530833/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414541697/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414545534/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414553788/
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KT za PU že vključene v seštevek KT pri navedenih predmetih, smo št. KT pri PU v tabeli navedli v oklepaju. 

Način izvedbe PU pri posameznih predmetih je natančneje predstavljen v učnih načrtih. 

 Predmetnik 3. letnika   

Št. Predmeti KT 
Oblike izvedbe KU ∑ 

KU* P SV SE LV IP IV PP 

Obvezni predmeti (7 predmetov, 40 KT) 

1. Jezikovne dejavnosti v vrtcu 6 30 15 0 0 30 0 0 75 

2. Lutke, drama, mediji 6 30 0 0 30 15 0 0 75 

3. Zgodnje učenje matematike 6 15 30 0 15 15 0 0 75 

4. Tehniške dejavnosti 6 30 0 15 15 15 0 0 75 

5. Filozofija vzgoje 3 30 15 0 0 0 0 0 45 

6.** Otrok in glasba 6 30 0 0 20 15 0 10 70 

7.** Specialna pedagogika 7 30 15 0 15 15 0 10 85 

Izbirni predmet (2 izbirna, 12 KT)* 

8. Izbirni predmet 1 – zunanje izbirni 6         

9. Izbirni predmet 2 – notranje izbirni 6         

10. Praktično usposabljanje 3 (3 tedne)** (6)         

11.** Diplomska naloga 8         

 Skupaj 60 195 75 15 95 105 0 20 500 

 *Glede na opredelitev zunanje izbirnosti za zunanje izbirne predmete navajamo le KT, ne pa tudi KU, saj so te 

odvisne od izbire študenta. Seštevek KU torej obsega le KU, ki jih lahko predvidimo z obveznimi študijskimi 

predmeti. 

 

** Praktično usposabljanje 3 (PU) obsega 6 KT (3 tedne) in se izvaja v okviru predmetov Specialna pedagogika (2 

KT), Otrok in glasba (2 KT) ter v okviru diplomske naloge (2 KT). Ker so KT za PU že vključene v seštevek KT pri 

navedenih predmetih, smo št. KT pri PU v tabeli navedli v oklepaju. Način izvedbe PU pri posameznih predmetih je 

natančneje predstavljen v učnih načrtih.  

 

 Izbirni predmeti študijskega programa – notranji izbirni  

Št. Predmeti KT 
Oblike izvedbe KU ∑ 

KU* P SV SE LV IP TV 

1. Sporazumevanje in mediji v sodobni družbi 6 30 45 0 0 0 0 75 

2. Igra 6 30 45 0 0 0 0 75 

3. Ljudska glasba, glasbila, plesi in običaji 6 30 0 0 45 0 0 75 

4. Plesno gledališče 6 15 60 0 0 0 0 75 

5. Lutkarstvo 6 15 60 0 0 0 0 75 

6. Projektno delo "Od ideje do izdelka" 6 30 45 0 0 0 0 75 

7. Govorni nastopi 6 15 30 0 30 0 0 75 

8. Večkodna besedila 6 30 30 15 0 0 0 75 

9. Učimo se brati naravo 6 15 0 15 30 0 15 75 

10. Matematične igre 6 15 30 0 30 0 0 75 

11. Odkrivanje in identifikacija otrok s posebnimi potrebami 6 15 60 0 0 0 0 75 

12. Socialne veščine pri delu z otroki in s starši 6 30 45 0 0 0 0 75 

13. Vzgojitelj/učitelj kot profesionalec 6 30 45 0 0 0 0 75 

14. Učenje za različnost in socialno pravičnost 6 30 45 0 0 0 0 75 

15. Poučevanje slovenščine v predšolskem obdobju 6 15 0 0 45 15 0 75 

16. Izbrana poglavja iz tehniških dejavnosti 6 30 0 15 15 15 0 75 

17. Glasbeno poustvarjanje 1 6 5  0  0  145  0  0  150  

Legenda: 

KU = kontaktne ure (P – predavanja, SV = seminarske vaje, SE = seminarji, LV = laboratorijske vaje,  IP= 

integrirana praksa, IV= individualne vaje, PP= priprave na prakso, TV= terenske vaje) 

 Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa  

V 1. letnik študijskega  programa prve stopnje Predšolska vzgoja se lahko vpiše: 

 kdor je opravil maturo ali poklicno maturo oziroma zaključni izpit, 

 kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.  

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk izbrani glede na: 

 splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu: 70 % točk, 

http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414560699/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414563198/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414570267/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414572856/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414574991/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414581223/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414584459/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011414593627/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011415163151/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011415165789/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011416034605/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011416041879/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011416054851/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011416062598/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011416065046/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011416071384/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011416073606/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011416080115/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011416082420/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011416084639/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011011416091382/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011083014562891/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011083015122098/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_%28vs%29/2011111510272458/
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 splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk.  

Pogoji za napredovanje po programu in dokončanje študija  

Študent mora za prehod v 2. letnik študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja doseči 54 KT (90 % KT) 

od 60 KT prvega letnika študijskega programa. V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo, ki jo študent naslovi 

na Komisijo za študentske zadeve UP PEF, se vpis v 2. letnik dopušča tudi z 48 doseženimi KT. Manjkajoče 

obveznosti mora študent opraviti do vpisa v 3. letnik.  

Pogoj za vpis v 3. letnik je poleg opravljenih vseh obveznosti prvega letnika še doseženih 54 KT od 60 KT drugega 

letnika študijskega programa. V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo, ki jo študent naslovi na Komisijo za 

študentske zadeve UP PEF, se vpis v 3. letnik dopušča tudi z 48 doseženimi KT iz drugega letnika. Manjkajoče 

obveznosti mora študent opraviti do zagovora diplomske naloge.  

Z vpisom v 3. letnik lahko študent prijavi temo diplomske naloge oziroma odda prošnjo za odobritev teme.  

Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil vsaj polovico, tj. 30 KT vpisanega letnika. Komisija za študentske 

zadeve lahko omogoči ponavljanje tudi študentu, ki je iz upravičenih razlogov zbral manj od predpisanega števila 

KT.  

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom določene obveznosti in tudi opravi ter zagovarja 

diplomsko nalogo. 

 Nadaljevanje študija po merilih za prehode 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v 

katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se del študijskih 

obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot 

opravljene.  

Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija UP PEF, ki pri določitvi morebitnih dodatnih študijskih 

obveznosti upošteva predhodno opravljen študijski program kandidata.  

Študentom univerzitetnih študijskih programov UP PEF 1. stopnje in drugih sorodnih univerzitetnih študijskih 

programov 1. stopnje s področja humanistike in družboslovja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program 

Predšolska vzgoja, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v programu.  

Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov s sorodnih področij, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v 

študijski program Predšolska vzgoja, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik tega študijskega 

programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.  

Diplomanti višješolskih programov iz sorodnih študijskih področij, sprejetih pred letom 1. 1. 1994, se lahko vpišejo 

v 3. letnik. Pristojna komisija UP PEF jim predpiše manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo 

diplomirati v programu Predšolska vzgoja.  

 Zaposljivost diplomanta 

Diplomant se lahko zaposli v vseh organizacijah in javnih zavodih, ki se ukvarjajo z zgodnjim učenjem in 

poučevanjem, najpogosteje so to vrtci in osnovne šole (prvi razred devetletke). 

 

Прилог 4б-  Усклађеност студијског програма Струковни васпитач деце 

предшколског узраста са Свеучилиштем Јурја Добрила у Пули, Хрватска  

Табеларни приказ 

ВШССОВ у Кикинди 
 

Свеучилиште Јурја Добрила у Пули 

Академско-општеобразовна 

група предмета 

 

ЕСПБ 

 

% 

  

ECTS 

 

% 

Српски језик  
4 

13,75 

Hrvatski jezik I 

Hrvatski jezik II 

4 

4 

10,55 

Kултурa  говора 2 Govorno izražavanje 2 

Енглески језик  

 

5 

Strani jezik I 

Engleski jezik I/Njemački jezik I 

Strani jezik II 

Engleski jezik II/Njemački jezik II 

3 

 

3 

Физичко васпитање  

 

1 

Kineziološka kultura I 

Kineziološka kultura II 

Kineziološka kultura III 

Kineziološka kultura IV 

1 

1 

1 

1 

Ликовна култура 2 Likovna kultura 2 

http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/2010.2011._PO1_KINKULT_1_zimski_sem._syllabus.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/2010.2011._PO1_KINKULT_2_ljetni_sem._syllabus.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/2010.2011._PO2_KINKULT_3_zimski_sem._syllabus.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/likovnipo.pdf
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Социологија 2 Sociologija odgoja 2 

- - Filozofija odgoja 3 

Стручна група предмета ЕСПБ %  ECTS % 

Општа психологија 6 

41,25 

Opća psihologija 3 

42,22 

Развојна психологија 4 Razvojna psihologija 5 

- - Psihologija predškolske dobi 3 

Општа педагогија 4 Opća pedagogija 6 

Предшколска педагогија 
6 Predškolska pedagogija I 

Predškolska pedagogija II 

4 

4 

- - Teorije predškolskog odgoja 5 

Телесни развој и здравствено 

васпитање 

3 Kineziologija  2 

Специјална педагогија 
5 Pedagogija djece s poteškoćama u 

razvoju 

5 

Од играчке до рачунара 4 Osnove informatike 3 

Вокално инструментална настава 

5 Glazbena kultura 

Sviranje I 

Sviranje II 

3 

2 

2 

Књижевност за децу 5 Dječja književnost 5 

- - Medijska kultura 4 

  Osnove ekologije 3 

Стручно-апликативна група 

предмета 

ЕСПБ %  ECTS % 

Методика васпитно-образовног 

рада 

6 

45,00 

- - 

33,88 

Методика развоја говора 

Методичке активности из развоја 

говора 

5 

2 

Teorijske osnove metodike govorne 

komunikacije 

Metodika govorne komunikacije I 

Metodika govorne komunikacije II 

4 

 

4 

4 

Методика физичког и здравственог 

васпитања 

Методичке активности из физичког 

и здравственог васпитања 

5 

2 

Teorijske osnove kineziološke 

metodike 

Kineziološka metodika I 

Kineziološka metodika II 

3 

 

3 

3 

Методика упознавања околине 

Методичке активности из 

упознавања околине 

Методика развоја почетних 

математичких појмова 

Методичке активности из развоја 

почетних математичких појмова 

5 

2 

5 

2 

Teorijske osnove metodike 

upoznavanja okoline i početnih 

matematičkih pojmova 

Metodika upoznavanja okoline i 

početnih matematičkih pojmova I 

Metodika upoznavanja okoline i 

početnih matematičkih pojmova II 

 

4 

 

 

4 

 

4 

Методика музичког васпитања 

Методичке активности из музичког 

васпитања 

5 

2 

Metodika glazbene kulture I 

Metodika glazbene kulture II 

3 

3 

Методика ликовног васпитања 

Методичке активности из ликовног 

васпитања 

5 

2 

Metodika likovne kulture I 

Metodika likovne kulture II 

3 

3 

Изборни предмети ЕСПБ %  ECTS % 

Радионица за игру СА 

3 

26,67 

Likovno stvaralaštvo – oblik i boja 

SA 

Likovno stvaralaštvo – grafika SA 

2 

2 
 

Сценска уметност СА 3 Lutkarstvo i scenska kultura* SA 5 

http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/SOCIOLOGIJA_PO1_2011-2012_Syllbs.pdf
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Основи менаџмента у образовању 

и култури СА 

3 Poduzetništvo za neekonomiste SA 2 

Психологија дечије игре С 3 Igre i djeca S 2 

Хор и оркестар С 3 Zbor  S 2 

Рачунарство у васпитно-

образовном раду С 

3 Uporaba ICT u odgoju i 

obrazovanju* S 

4 

Нега и васпитање деце 

предшколског узраста С 

3 Zaštita zdravlja i njega predškolskog 

djeteta* S 

5 

Комуникативне способности 

савременог васпитача СА 

3 Govorno izražavanje SA 2 

Истраживања у предшколском 

васпитању и образовању С 

3 Istraživanje odgoja i obrazovanja* S 4 

Професионалне вештине СА 3 Trening socijalnih vještina SA 2 

Ментална хигијена С 3 Računalni sustavi AO 2 

Стручни енглески језик СА 3 Istarski tradicijski plesovi SA 2 

Креативна драма СА 3 Usmena zavičajna baština SA 2 

Дечија антропологија С 3 Rad sa darovitom djecom SA 2 

Основе инклузивног образовања и 

васпитања С 

3 Rani emocionalni poremećaji S 2 

Дечје народно стваралаштво СА 3 Talijanski jezik I AO 2 

Интернет за васпитаче АО 3 Talijanski jezik II AO 2 

Основе законодавства у 

образовању и педагошка 

документација АО 

3 Talijanski jezik III AO 2 

Стручна пракса и завршни рад ЕСПБ %  ECTS % 

Стручна пракса – 11 недеља 26 
21,11 

Stručna praksa – 9 tjedana 8 
6,66 

Завршни рад 12 Izrada završnog rada 4 

УКУПНО 180  UKUPNO 180  

* Обавезни предмети 

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja 

Stručni studij predškolskog odgoja 

Stručni studij predškolskoga odgoja organizira se kao redoviti uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

sporta; na vlastite potrebe te kao izvanredni studij (koji studenti sami plaćaju). Studirati se može na hrvatskom ili na 

talijanskom jeziku.  

Uvjeti upisa 

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno sposobni za rad u 

djelatnosti odgoja i obrazovanja. Izbor između pristupnika obavlja se razredbenim postupkom. Razredbeni postupak 

provodi se bez razredbenoga ispita, naime uzima se u obzir samo uspjeh iz srednje škole.  

 

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju općega uspjeha u svakom razredu srednje škole te uspjeha 

na državnoj maturi, odnosno završnom ispitu iz nastavnih predmeta : hrvatski jezik na višoj razini, (prvi) strani jezik 

i matematika na osnovnoj razini.  

 

Trajanje studija 

Stručni studij predškolskoga odgoja traje tri godine (šest semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje 180 

ECTS bodova.  

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija 

Završetkom stručnoga studija predškolskog odgoja stječe se naziv odgojitelj predškolske djece (bacc. paed.).   

Popis predmeta na studiju po godinama studija  

 

I GODINA 

Izvedbeni nastavni plan za prvu godinu studija 

I. semestar 

http://www.unipu.hr/index.php?id=633&L=2%27%60%28%5B%7B
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Kolegij Nastavnik P V S ECTS 

Filozofija odgoja Asistent dr. sc. A. Tafra 2 0 1 3 

Opća pedagogija 
Prof. visoke škole mr. sc. A. 

Muradbegović 
2 0 2 6 

Opća psihologija Prof.visoke škole dr. sc. A. Špelić 1 0 1 3 

Hrvatski jezik I. Doc. dr. sc. L. Pliško 2 0 1 4 

Dječja književnost V. predavač mr. sc. I. Grgurević 2 0 2 5 

Strani jezik*           

Engleski jezik I. V. predavač I- Rigo 
1 1 0 3 

Njemački jezik I. V. predavač mr. sc. D. Brajković 

Osnove informatike Doc. dr. sc. M. Ružić Baf 1 2 0 3 

Kineziološka kultura I. V. predavač Z. Tkalčec 0 2 0 1 

Stručna praksa I. V. predavač Z. Tkalčec dva tjedna u veljači 2 

Ukupno:         30 

 *Student upisuje onaj strani jezik koji je slušao u srednjoj školi 

II. semestar 

Kolegij Nastavnik P V S ECTS 

Hrvatski jezik II. Doc. dr. sc. L.Pliško 2 0 1 4 

Strani jezik*           

Engleski jezik II. V. predavač I. Rigo 
1 1 0 3 

Njemački jezik II. V. predavač mr. sc. D. Brajković 

Sociologija odgoja 

Izv. prof. dr. sc. F. Šuran 

Asistent N. Buić 

1 0 1 2 

Medijska kultura V. predavač mr. sc. I. Grgurević 1 0 2 4 

Glazbena kultura Izv. prof. Đ. Dekleva Radaković 1 1 0 3 

Istraživanje odgoja i obrazovanja 
Prof.visoke škole mr. sc. A. 

Muradbegović 
1 1 1 4 

Razvojna psihologija Prof. visoke škole dr. sc. A. Špelić 2 0 1 5 

Izborni kolegij I.         2 

Izborni kolegij II.         2 

Kineziološka kultura II. V. predavač Z.Tkalčec 0 2 0 1 

Ukupno:         30 

* Student upisuje onaj strani jezik koji je slušao u srednjoj školi  

 Izborni kolegiji           

Govorno izražavanje Predavač I. Mikulaco 1 1 0 2 

Računalni sustavi V. predavač J. Žufić 1 0 1 2 

Zbor  V. predavač M. Hauser 1 1 0 2 

Istarski tradicijski plesovi V. predavač D. Božić 1 1 0 2 

 II GODINA 

Izvedbeni nastavni plan za drugu godinu studija 

III. semestar 

Kolegij Nastavnik P V S ECTS 

Psihologija predškolske dobi Prof. visoke škole dr. sc. A. Špelić 1 0 1 3 

Predškolska pedagogija I. 
Prof. visoke škole mr. sc. 

A.Muradbegović 
2 0 1 4 

Pedagogija djece s poteškoćama u 

razvoju 
V. asistent dr. sc. M. Radetić Paić 2 0 2 5 

Sviranje I. 
Predavač mr. sc.  I. P. Gortan 

Carlin  
0 2 0 2 

Zaštita zdravlja i njega predškolskog 

djeteta 
Prof. dr. sc. I. Medica 2 0 2 5 

Likovna kultura Red. Prof. V. Kos Paliska 1 1 0 2 

Kineziologija Doc. dr. sc. I. Blažević 1 1 0 2 

http://www.unipu.hr/index.php?id=1370&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/index.php?id=375&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/index.php?id=919&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/_predskolski_odgoj_silabus003_.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/_DK_I-1_Djecja_knjizevnost_PO1_.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/informatika-po1-ruzicbaf.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/2010.2011._PO1_KINKULT_1_zimski_sem._syllabus.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/Strucno_pedagoska_praksa_studenata_PO_OOUO_SJD_-_naput_ak.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/_-_hj2silabus_predskolski2003_.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/SOCIOLOGIJA_PO1_2011-2012_Syllbs.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/MK_I_-_2_Medijska_kultura_PO_I.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/syllabus_PO1_GK_GortanC.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi-2010/Istrazivanje_sylabus.doc
http://www.unipu.hr/index.php?id=1143&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/2010.2011._PO1_KINKULT_2_ljetni_sem._syllabus.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/_Govorno_izrazavanje_predskolski_odgoj_.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/PO1_Racunalni_sustavi-izborni.pdf
http://www.unipu.hr/index.php?id=921&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/index.php?id=376&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/MRPsy11.-12.PO2.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/MRPsy11.-12.PO2.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/syllabus_PO2_S1_GortanC.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/likovnipo.pdf
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V. predavač D. Božić 

Izborni kolegij III.         2 

Izborni kolegij IV.         2 

Kineziološka kultura III. V. predavač  Z. Tkalčec 0 2 0 1 

Stručna praksa II. V. predavač  Z. Tkalčec tri tjedna u veljači 2 

Ukupno:         30 

  

IV. semestar 

Kolegij Nastavnik P V S ECTS 

Predškolska pedagogija II. 
Prof. visoke škole mr. sc. 

A.Muradbegović 
2 1 0 4 

Sviranje II. 
Predavač mr. sc.  I. P. Gortan 

Carlin  
0 2 0 2 

Lutkarstvo i scenska kultura 

Doc.mr. art. A. Rotar 

Predavač B. Žižović 

2 2 0 5 

Osnove ekologije 

Prof. dr. sc. I. Medica 

Asistent M. Hervat 

1 1 0 3 

Teorijske osnove kineziološke 

metodike 

V. predavač D. Božić. 

  

1 1 0 3 

Teorijske osnove metodike govorne 

komunikacije 

Izv. prof. dr. sc. N. Tatković 

Predavač M. Kovačević 

1 0 1 4 

Teorijske osnove metodike 

upoznavanja okoline i početnih 

matematičkih pojmova 

Izv. prof. dr. sc.  N. Tatković 

Predavač M. Kovačević 

1 0 1 4 

Izborni kolegij V.         2 

Izborni kolegij VI.         2 

Kineziološka kultura IV. V. predavač Z. Tkalčec 0 2 0 1 

Ukupno:         30 

      

Izborni kolegiji           

Usmena zavičajna baština V. predavač mr. sc.  I. Grgurević 1 0 1 2 

Likovno stvaralaštvo – oblik i boja Red. Prof. V. Kos Paliska 1 1 0 2 

Likovno stvaralaštvo - grafika Doc. mr. art. A. Rotar 1 1 0 2 

Rani emocionalni poremećaji  Prof visoke škole dr. sc. A. Špelić 1 0 1 2 

Talijanski jezik I. 

Em. Prof.dr.sc N. Milani Kruljac 

Predavač L. Lazarić 

1 1 0 2 

Talijanski jezik II 

Em. Prof.dr.sc N. Milani Kruljac 

Predavač L. Lazarić 

1 1 0 2 

Bilinguismo e plurilinguismo Izv. prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić     

III GODINA 

Izvedbeni nastavni plan za treću godinu studija 

V. semestar 

Kolegij Nastavnik P V S ECTS 

Obiteljska pedagogija 

Izv. prof. dr. sc. N. Tatković 

Izv.prof.dr. sc. J. Lepičnik-

Vodopivec 

1 0 1 3 

Metodika govorne komunikacije I. Izv. prof. dr. sc. N. Tatković 1 2 0 4 

http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/2010.2011._PO2_KINKULT_3_zimski_sem._syllabus.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/Strucno_pedagoska_praksa_studenata_PO_OOUO_SJD_-_naput_ak.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi-2010/SYLLABUS_PREDSK.2.doc
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/syllabus_PO2_S2_GortanC.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/SILABUS_-_LUTKARSTVO_I_SCENSKA_KULTURA_PO2.pdf
http://www.unipu.hr/index.php?id=495&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/index.php?id=495&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/index.php?id=494&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/index.php?id=494&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/index.php?id=494&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/2010.2011._PO2_KINKULT_4_ljetni_sem._syllabus.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/_UZB_II_-_3_Usmena_zavicajna_bastina_PO_II_.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/oblikiboja.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/SILABUS_-_GRAFIKA.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/PROGRAM_ects_2011_Rani_emocionalni_poremecaji.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/Talijanski_jezik_1.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/Talijanski_jezik_2.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/JLV__OBRAZAC__OBITELJSKI__PO3-1__1_.pdf
http://www.unipu.hr/index.php?id=496&L=2%27%60%28%5B%7B
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Predavač M. Kovačević 

Metodika upoznavanja okoline i 

početnih matematičkih pojmova I. 

Izv. prof. dr. sc. N. Tatković 

Predavač M. Kovačević 

1 2 0 4 

Metodika likovne kulture I. Doc.mr. art. A. Rotar 1 2 0 3 

Metodika glazbene kulture I. V. predavač M. Hauser 1 2 0 3 

Kineziološka metodika I. Doc. dr. sc. I. Blažević 1 2 0 3 

Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju Izv. prof. dr. sc. N. Tatković 1 1 0 4 

Izborni kolegijVII.         2 

Stručna praksa III. V. predavač  Z. Tkalčec četiri tjedna u veljači 4 

Ukupno:         30 

VI. semestar 

Kolegij Nastavnik P V S ECTS 

Metodika govorne komunikacije II. 

Izv. prof. dr. sc. N. Tatković 

Predavač M. Kovačević 

1 2 0 4 

Metodika upoznavanja okoline i 

početnih matematičkih pojmova II. 

Izv.prof. dr. sc. N. Tatković 

Predavač M. Kovačević 

1 2 0 4 

Metodika likovne kulture II. Doc. mr. art. A. Rotar 1 2 0 3 

Metodika glazbene kulture II. V. predavač M. Hauser 1 2 0 3 

Kineziološka metodika II. Doc. dr. sc. I. Blažević 1 2 0 3 

Teorije predškolskog odgoja 

Izv. prof. dr. sc. N Tatković 

Predavač mr. sc. S. Pejović-

Petraček 

1 0 2 5 

Izborni kolegij VIII.         2 

Izborni kolegij IX.         2 

Izrada završnog rada         4 

Ukupno:         30 

Izborni kolegiji           

Trening socijalnih vještina Predavač Đ. Zuliani 1 1 0 2 

Rad s darovitom djecom  V. asistent dr. sc. A. Debeljuh 1 1 0 2 

Igre i djeca 
Predavač mr. sc. S. Pejović-

Petraček 
1 1 0 2 

Talijanski jezik III. 

Em. Prof.dr.sc N. Milani Kruljac 

Predavač L. Lazarić 

1 1 0 2 

Poduzetništvo za neekonomiste Prof.dr.sc. M. Dabić 1 0 1 2 

 

Прилог 4в - Поређење студијског програма Струковни васпитач деце предшколског 

узраста са Свеучилиштем у Сплиту, Хрватска  

 

Табеларни приказ 

ВШССОВ у Кикинди 

 

Свеучилиште у Сплиту 

 

Академско-општеобразовна 

група предмета 

 

ЕСПБ 

 

% 

  

ECTS 

 

% 

Српски језик  4 
13,75 

Hrvatski jezik 5 
17,77 

Kултурa  говора 2 - - 

http://www.unipu.hr/index.php?id=496&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/index.php?id=496&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/SILABUS_-_METODIKA_LIKOVNE_KULTURE_1.pdf
http://www.unipu.hr/index.php?id=392&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/_Kinezioloska_metodika_1.-PO_.pdf
http://www.unipu.hr/index.php?id=493&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/Strucno_pedagoska_praksa_studenata_PO_OOUO_SJD_-_naput_ak.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/Syllabus_MET_Gov_komun_2__20111_2011_16__09_2011.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/_syllab_Met_uo_ok_i_pmp2_2011_2012_tatkovic_15_09_2011_.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/_syllab_Met_uo_ok_i_pmp2_2011_2012_tatkovic_15_09_2011_.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/SILABUS_-_METODIKA_LIKOVNE_KULTURE_2.pdf
http://www.unipu.hr/index.php?id=393&L=2%27%60%28%5B%7B
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/_Kinezioloska_metodika_2.-PO_.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/Teorije_predskolskog_odgoja.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/_Trening_socijalnih_vjestina_2011-12-_syllabus_.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/Rad_sa_darovitom_djecom_syllabus_2011_2012.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/Igre_i_djeca.pdf
http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_za_obrazovanje/silabusi_2011/Talijanski_jezik_3.pdf
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Енглески језик  5 Strani jezik 5 

Физичко васпитање  1 - - 

Ликовна култура 2 - - 

Социологија 2 Sociologija  3 

- - Filozofija odgoja 5 

- 
- Metodologija pedagoškog 

istraživanja 

4 

Стручна група предмета ЕСПБ %   % 

Општа психологија 6 

41,25 

- - 

55,55 

Развојна психологија 4 Razvojna psihologija 10 

- - Pedagoška psihologija 4 

Општа педагогија 4 Osnove pedagogije 4 

Предшколска педагогија 6 Predškolska pedagogija I/II 10 

- - Obiteljska pedagogija 3 

Телесни развој и здравствено 

васпитање 

3 - - 

Специјална педагогија 
5 Pedagogija djece s posebnim 

potrebama 

5 

Од играчке до рачунара 4 Osnove informatike 4 

Вокално инструментална настава 
5 Glazbena kultura s praktikumom 

Vokalno-instrumentalni praktikum 

3 

4 

Књижевност за децу 5 Dječja književnost 5 

- - Sociologija odgoja 4 

  Filmska, radio i TV kultura 3 

   Lutkarstvo i scenska kultura 4  

Стручно-апликативна група 

предмета 

ЕСПБ %   % 

Методика васпитно-образовног 

рада 

6 

45,00 

Koncepcije predškolskog odgoja 4 

 

40,55 

 

Методика развоја говора 

Методичке активности из развоја 

говора 

5 

2 

Metodika hrvatskog jezika I 

Metodika hrvatskog jezika II 

Metodika hrvatskog jezika III 

3 

3 

5 

Методика физичког и здравственог 

васпитања 

Методичке активности из физичког 

и здравственог васпитања 

5 

2 

Metodika tjelesne i zdravstvene 

kulture I 

Metodika tjelesne i zdravstvene 

kulture II 

Metodika tjelesne i zdravstvene 

kulture III 

3 

 

3 

 

5 

Методика музичког васпитања 

Методичке активности из музичког 

васпитања 

5 

 

2 

Metodika glazbene kulture I 

Metodika glazbene kulture II 

Metodika glazbene kulture III 

3 

3 

5 

Методика ликовног васпитања 

Методичке активности из ликовног 

васпитања 

5 

2 

Likovna kultura s metodikom I 

Likovna kultura s metodikom II 

Likovna kultura s metodikom III 

3 

3 

5 

Методика развоја почетних 

математичких појмова 

Методичке активности из развоја 

почетних математичких појмова 

5 

 

2 

- - 

Методика упознавања околине 

Методичке активности из 

упознавања околине 

 

5 

 

2 

 

- - 

- 

- 

 

Metodika predškolskog odgoja I 

Metodika predškolskog odgoja I 

Metodika predškolskog odgoja I 

3 

3 

5 

 

Изборни предмети ЕСПБ %   % 
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Основе инклузивног образовања и 

васпитања С 

3  Metodika rada s djecom s posebnim 

potrebama S 

2 

 

Комуникативне способности 

савременог васпитача СА 

3 Pedagoška komunikacija SA 2 

Хор и оркестар С 3 Zborsko pjevanje S 2 

Рачунарство у васпитно-

образовном раду С 

3 Računalo u učenju i poučavanju S 4 

Нега и васпитање деце 

предшколског узраста С 

3 Zaštita zdravlja i njega predškolske 

djece S 

5 

Основе законодавства у 

образовању и педагошка 

документација АО 

3 Pravo u svakodnevici AO 2 

Професионалне вештине СА 3 Jezik u obitelji S 2 

Радионица за игру СА 3 Dijete i društvo S 4 

Сценска уметност СА 3 Čakavska književnost S 2 

Истраживања у предшколском 

васпитању и образовању С 

3 Regionalna i pučko-popularna 

književnost S 

2 

Основи менаџмента у образовању 

и култури СА 

3 Zimovanja SA 2 

Ментална хигијена С 3 Ljetovanja SA 2 

Стручни енглески језик СА 3 Kulturna baština na tlu Hrvatske S 4 

Креативна драма СА 
3 Slikanje u radu s djecom predškolske 

dobi SA 

2 

Дечија антропологија С 3 Psihologija dječjeg crteža S 2 

Психологија дечије игре С 
3 Partnerstvo obitelji i odgojno-

obrazovnih ustanova SA 

2 

Дечје народно стваралаштво СА 3 Procesno pisanje S 2 

Интернет за васпитаче АО 3 Darovita djeca S 2 

  Zlostavljanje i zanemarivanje djece S 2 

   Estetika glazbe S 2 

 

  Glazba, dijete i mediji SA 2 

  Osnove zborskog dirigiranja SA 2 

  Povijest hrvatske glazbe S 2 

  Razvoj dječje muzikalnosti S 2 

  Logika AO 4 

  Etika AO 4 

Стручна пракса и завршни рад ЕСПБ %  ECTS % 

Стручна пракса – 11 недеља 26 
21,11 

Stručna praksa – 4 tjedna 4 
6,11 

Завршни рад 12 Izrada završnog rada 7 

УКУПНО 180  UKUPNO 180  

 

FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU  

SVEUČILIŠTE U SPLITU 

Vrsta studija Preddiplomski stručni  

Naziv Odgojitelj djece predškolske dobi 

Nositelji 

Predlagači Sveučilište u Splitu 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Izvođači: Sveučilište u Splitu 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Trajanje 3 godine 

http://www.ffst.hr/index.php
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ECTS 180 

Uvjeti za upis 

Završena četverogodišnja srednja škola i postignut minimalni broj bodova u razredbenom postupku. 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija 

Završeni studenti stječu pravo neposrednog zapošljavanja u odgojno-obrazovnim ustanovama predškolskog odgoja 

za odgojni rad s djecom od navršenog trećeg mjeseca života do polaska u školu. 

Mogućnosti nastavka studija 

Studenti mogu nastaviti studij na specijalističkom studiju te na odgovarajućem diplomskom studiju. 

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija 

Završeni studenti stječu naziv odgojitelj djece predškolske dobi. 

 

Прилог 4.г  Поређење студијског програма са Universidade de Madeira, Portugal 

 

1st Cycle 

Basic Education  

Institution Code: 1300 

Code:  

Branches/Graduation Time  

 3 degree years. 

Forum  

Connect to Forum Basic Education   

Professional Oportunities  

Basic Education  

 

Purpose/Objectives  

The Bachelors Degree in Basic Education of the University of Madeira results of the reorganization and fusion of 

the Bachelors Degree in Education of Infancy and Basic Education - 1º Cycle, - constituting a necessary stage for 

achieving the professional qualification for the profession. 

In this way, although the 1º Cycle of Basic Education does not possess branches nor specialties, the sucess in all the 

curricular areas allows the access to 2º Cycle (mastersprogram), that guarantees the professional qualification of 

Educator of Infancy and Teacher of Elementary Education. 

 

This cycle of studies assures the accomplishment of the learnings demanded by the teaching performance and the 

professional development along the career, having in consideration: 

 

1. The general and specific profiles of professional performance; (levels of education of infancy and elementary 

education) 

2. The guidelines and the curricular plans of these levels of education. 

3. The of the national education policies; 

4. The guidelines social-economic conditions and the emergent changes in the society, in the school and the role of 

the teacher, the scientific and technological evolution and the relevant contribution of the educational research. 

 

In this way, the given curricular areas taught in the three years of the course contemplate an eminently transversal 

formation where the personal and professional abilities are common to these two levels of teaching: Educator of 

Infancy and Elementary Education. 

 

According to the achievement of these objectives, were defined for the Bachelar?s Program in Basic Education, the 

http://www.uma.pt/portal/modulos/forum/index.php?T=1324681759&TPESQ=PESQ_CURSO_FORUM&TPESQANT=PESQ_CURSO_FORUM&IDM=EN&IdCurso=301&NPAG=&IdLingua=2&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODCURSO&NV_EAGR=EAGR_CURSOLICENC&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
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following specific competencies: 

) Devotion to the progress and the educative accomplishment of the learners; 

b) To acquire a series of teach-learning methodologies and evaluation, based on its theoretical foundations; 

c) Ability in the counselling and guidance of the children and their parents; 

d) Knowledge of materials that l promotes learning ; 

e) Capacity of effective communication in group and individual ; 

f) Capacity of creation of building a good environment to the educational success of all learners, independently of 

their economic and social-cultural context; 

g) Capacity to use digital tools and integrate them in the learning environment; 

h) Capacity of time planning and management; 

i) Capacity of evaluation of the processes and results of learning; 

j) Capacity of reflection and self-evaluation of performance; 

k) Recognition of the necessity of continuous professional development; 

l) Capacity of resolution of problems in cooperation; 

m) Capacity of responding to the diverse necessities (some unexpected times) of the learners; 

n) Capacity of improvement of the teaching-learning environment; 

o) Capacity of adequacy of the curriculum to specific educative contexts.  

   

  Degree Plan - List  

 

3º Year  
Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Specific didactics 

of mathematics   
Didactic   Basic       S2  0  30  0  20  0  3  5.0  

Specific didactics 

of expressions   
Didactic   Basic       S2  0  30  0  20  0  3  5.0  

Specific didactics 

of social 

environmental and 

scientific 

education   

Didactic   Basic       S2  0  30  0  20  0  3  5.0  

Specific didactics 

of Portuguese   
Didactic   Basic       S2  0  30  0  20  0  3  5.0  

1º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Social 

environmental and 

scientific 

education I   

Environment Studies   Basic       S1  0  55  0  5  0  3  6.0  

Social 

environmental and 

scientific 

education II   

Environment Studies   Basic       S2  0  55  0  5  0  3  6.0  

2º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Social 

environmental and 

scientific 

education III   

Environment Studies   Basic       S1  0  55  0  5  0  3  6.0  

Social 

environmental and 

scientific 

education IV   

Environment Studies   Basic       S2  0  55  0  5  0  3  6.0  

3º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Social 

environmental and 

scientific 

education V   

Environment Studies   Basic     S1  0  55  0  5  0  3  6.0  

http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681758&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87988&IdEdicaoCadeira=7249&IdCadeiraCurso=14405&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681758&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87988&IdEdicaoCadeira=7249&IdCadeiraCurso=14405&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681758&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=94568&IdEdicaoCadeira=7429&IdCadeiraCurso=14407&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681758&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=94568&IdEdicaoCadeira=7429&IdCadeiraCurso=14407&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681758&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87989&IdEdicaoCadeira=7428&IdCadeiraCurso=14406&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681758&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87989&IdEdicaoCadeira=7428&IdCadeiraCurso=14406&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681758&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87989&IdEdicaoCadeira=7428&IdCadeiraCurso=14406&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681758&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87989&IdEdicaoCadeira=7428&IdCadeiraCurso=14406&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681758&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87989&IdEdicaoCadeira=7428&IdCadeiraCurso=14406&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681758&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87987&IdEdicaoCadeira=7430&IdCadeiraCurso=14404&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681758&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87987&IdEdicaoCadeira=7430&IdCadeiraCurso=14404&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
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1º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Drama   Drama Expression   Basic       S2  0  55  0  5  0  3  6.0  

3º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Music   Musical Education   Basic       S1  0  55  0  5  0  3  6.0  

2º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Visual arts I   Art Education   Basic     S1  0  55  0  5  0  3  6.0  

Visual arts II   Art Education   Basic       S2  0  55  0  5  0  3  6.0  

1º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

History and 

philosophy of 

education   

Education   Basic     S1  0  40  0  5  0  3  4.0  

Introduction to 

professional 

practice I   

Initiation to Professional Practice   Basic     S1  0  10  0  10  0  0  2.0  

Introduction to 

professional 

practice II   

Initiation to Professional Practice   Basic       S2  0  10  0  10  0  0  2.0  

2º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Introduction to 

professional 

practice III   

Initiation to Professional Practice   Basic     S1  0  10  0  10  0  0  2.0  

Introduction to 

professional 

practice IV   

Initiation to Professional Practice   Basic       S2  0  10  0  10  0  0  2.0  

3º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Introduction to 

professional 

practice V   

Initiation to Professional Practice   Basic     S1  0  10  0  10  0  0  2.0  

Introduction to 

professional 

practice VI   

Initiation to Professional Practice   Basic     S2  0  50  0  50  0  0  10.0  

2º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Mathematics III   Mathematics   Basic     S1  0  55  0  5  0  3  6.0  

Mathematics IV   Mathematics   Basic       S2  0  55  0  5  0  3  6.0  

3º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Mathematics V   Mathematics   Basic     S1  0  55  0  5  0  3  6.0  

2º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Portuguese III   Portuguese   Basic     S1  0  55  0  5  0  3  6.0  

Portuguese IV   Portuguese   Basic       S2  0  55  0  5  0  3  6.0  

3º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Portuguese V   Portuguese   Basic       S1  0  55  0  5  0  3  6.0  

2º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Sociology of 

education   
Education   Basic     S1  0  40  0  5  0  3  4.0  

3º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  
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Technology and 

innovation in 

education   

Education   Basic       S1  0  40  0  5  0  3  4.0  

2º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Curriculum theory 

and development   
Education   Basic     S2  0  40  0  5  0  3  4.0  

1º Year  Scientific Area  Level  F  A  Semester  T  TP  PL  S  E  OT  ECTS  

Portuguese I   Portuguese   Basic     S1  0  55  0  5  0  3  6.0  

Portuguese II   Portuguese   Basic       S2  0  55  0  5  0  3  6.0  

Psychology of 

Education   
Education   Basic     S2  0  40  0  5  0  3  4.0  

Mathematics I   Mathematics   Basic     S1  3  55  0  5  0  3  6.0  

Mathematics II   Mathematics   Basic       S2  0  55  0  5  0  3  6.0  

Motor Physical 

Expression   
Sport Sciences   Basic     S1  0  55  0  5  0  3  6.0 

 

 

Other Informations  

The course is organized in three years (six semesters), with a distribution of ECTS inside of the intervals 

recommended by the Article 15th of the Decree-Law number 43/2007, February 22nd: the General Educational 

Formation with 20 ECTS; the Specific Didactics with 20 ECTS; the Initiation to the Professional Practice with 20 

ECTS; and the Formation in the teaching area with 120 ECTS.  

Each one of the first five semesters has one component of General Educational Formation: History and Philosophy 

of Education, Psychology of Education, Sociology of Education, Theory and Curriculum Development and 

Technology and Innovation in Education, each one with 4 ECTS.  

The theory-practice integration is assured, since the first semester, through a minimum of curricular units of 

initiation to the internship, of 2 ECTS each, culminating with an initiation to the professional practice of 10 ECTS in 

the very last semester.  

 

Прилог 4д - Поређење студијског програма Струковни васпитач за традиционалне 

игре са Свеучилиштем у Сплиту, Хрватска  

 

FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU , SVEUČILIŠTE U SPLITU 

Vrsta studija   Preddiplomski stručni  

Naziv    Odgojitelj djece predškolske dobi 

Nositelji   Predlagači  Sveučilište u Splitu 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Izvođači  Sveučilište u Splitu   FILOZOFSKI FAKULTET 

Trajanje  3 godine, ECTS 180 

Uvjeti za upis    Završena četverogodišnja srednja škola i postignut minimalni broj bodova u razredbenom postupku. 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija - Završeni studenti stječu pravo neposrednog zapošljavanja u 

odgojno-obrazovnim ustanovama predškolskog odgoja za odgojni rad s djecom od navršenog trećeg mjeseca života 

do polaska u školu. 

Mogućnosti nastavka studija - Studenti mogu nastaviti studij na specijalističkom studiju te na odgovarajućem 

diplomskom studiju. 
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http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681759&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87960&IdEdicaoCadeira=7389&IdCadeiraCurso=14376&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681759&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87968&IdEdicaoCadeira=7646&IdCadeiraCurso=14382&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681759&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87962&IdEdicaoCadeira=7211&IdCadeiraCurso=14378&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.uma.pt/portal/modulos/disciplina/index.php?T=1324681759&TPESQ=PESQ_DISCIPLINA_DADOSGERAIS&TPESQANT=PESQ_LST_PLANO&IDM=EN&CodCadeiraDocenteReg=87962&IdEdicaoCadeira=7211&IdCadeiraCurso=14378&NPAG=&IdCurso=301&IdLingua=2&Cod_Especialidade_Cx=0&TORDANT=&CORDANT=&SCRANT=/portal/modulos/curso/index.php&NV_MOD=MODDISCIPLINA&NV_EAGR=EAGR_DISCIPLINADETALHE&NV_MOD_ANT=MODCURSO&NV_EAGR_ANT=EAGR_CURSOLICENC&NV_TAB=&NV_TAB_ANT=
http://www.ffst.hr/index.php
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Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija- Završeni studenti stječu naziv odgojitelj 

djece predškolske dobi. 

 

Табеларни приказ 

 

ВШССОВ у Кикинди 

 

Свеучилиште у Сплиту 

 

Академско-општеобразовна 

група предмета 

 

ЕСПБ 

 

% 

  

ECTS 

 

% 

Српски језик  4 

12,50 

Hrvatski jezik 5 

17,77 

Kултурa  говора 2 - - 

Енглески језик  5 Strani jezik 5 

Физичко васпитање  1 - - 

- - - - 

Социологија 2 Sociologija  3 

- - Filozofija odgoja 5 

- 
- Metodologija pedagoškog 

istraživanja 

4 

Стручна група предмета ЕСПБ %   % 

Телесни развој и здравствено 

васпитање 

3 

42,50 

- - 

55,55 

Развојна психологија 4 Razvojna psihologija 10 

Педагошка психологија 4 Pedagoška psihologija 4 

Општа педагогија 4 Osnove pedagogije 4 

Предшколска педагогија 6 Predškolska pedagogija I/II 10 

Историја игре 6 Obiteljska pedagogija 3 

Народна књижевност 

6 Čakavska književnost S (izborni) 

Regionalna i pučko-popularna 

književnost S (izborni) 

2 

2 

Солфеђо са теоријом музике  
 

6 

Glazbena kultura s praktikumom 

Vokalno-instrumentalni praktikum 

3 

4 

- 
- Pedagogija djece s posebnim 

potrebama 

5 

- - Osnove informatike 4 

  Lutkarstvo i scenska kultura 4 

- - Dječja književnost 5 

- - Sociologija odgoja 4 

  Filmska, radio i TV kultura 3 

Стручно-апликативна група 

предмета 

ЕСПБ %   % 

- - 

45,00 

Koncepcije predškolskog odgoja 4 

 

 

 

 

 

40,55 

 

- - Metodika hrvatskog jezika I/II/III 11 

- 
- Metodika tjelesne i zdravstvene 

kulture I/II/III 

11 

- - Metodika glazbene kulture I/II/III 11 

- - Likovna kultura s metodikom I/II/III 11 

- 
- Metodika predškolskog odgoja 

I/II/III 

11 

Антропологија фолклора 4 

 

- - 

Етнологија  
6 Kulturna baština na tlu Hrvatske  

(izborni) 

4 

Увод у појам игре са 

лабанотацијом 

5 - - 

Традиционална игра 6 - - 

Увод у појам и разматрање 

традиционалне музике 

6 - - 

Традиционална музика 6 Povijest hrvatske glazbe (izborni) 2 

Вокална музичка пракса 4 Razvoj dječje muzikalnosti (izborni)  2 

Традиционално певање 6 - - 



131 

 

Методика традиционалне игре 4 - - 

Народни инструмент 6 - - 

Изборни предмети ЕСПБ %   % 

Основе инклузивног образовања и 

васпитања С 

3  Metodika rada s djecom s posebnim 

potrebama S 

2 

 

Комуникативне способности 

савременог васпитача СА 

3 Pedagoška komunikacija SA 2 

Хор и оркестар С 3 Zborsko pjevanje S 2 

Рачунарство у васпитно-

образовном раду С 

3 Računalo u učenju i poučavanju S 4 

Нега и васпитање деце 

предшколског узраста С 

3 Zaštita zdravlja i njega predškolske 

djece S 

5 

Основе законодавства у 

образовању и педагошка 

документација АО 

3 Pravo u svakodnevici AO 2 

Професионалне вештине СА 3 Jezik u obitelji S 2 

Радионица за традиционалну и 

народну уметност СА 

3 Dijete i društvo S 4 

Сценска уметност СА 3 Logika AO 4 

Истраживања у предшколском 

васпитању и образовању С 

3 Etika AO 4 

Основи менаџмента у образовању 

и култури СА 

3 Zimovanja SA 2 

Дечије игре 3 Ljetovanja SA 2 

Стручни енглески језик СА 3 Osnove zborskog dirigiranja SA 2 

Креативна драма СА 
3 Slikanje u radu s djecom predškolske 

dobi SA 

2 

Дечија антропологија С 3 Psihologija dječjeg crteža S 2 

Психологија дечије игре С 
3 Partnerstvo obitelji i odgojno-

obrazovnih ustanova SA 

2 

Дечје народно стваралаштво СА 3 Procesno pisanje S 2 

Интернет за васпитаче АО 3 Darovita djeca S 2 

  Zlostavljanje i zanemarivanje djece S 2 

   Estetika glazbe S 2 
 

  Glazba, dijete i mediji SA 2 

Стручна пракса и завршни рад ЕСПБ %  ECTS % 

Стручна пракса, теренски рад – 10 

недеља 

30 

22,22 

Stručna praksa – 4 tjedna 4 

6,11 

Завршни рад 8 Izrada završnog rada 7 

УКУПНО 180  UKUPNO 180  

 

Прилог 4ђ -  Поређење студијског програма Струковни васпитач за традиционалне 

игре са Mађарском вишом школом за плесну уметност, Будимпешта, Мађарска  

 

Hungarian Dance Academy, Budapest 

Mission Statement 
The most important goal and professional task of the Hungarian Dance Academy is to train and educate versatile 

dancers, dance teachers, choreographers and theoreticians. Who in turn, will be able to qualify as performing artists, 

teachers or pursue creative work on the strength of their expertise, having acquired the values of International and 

Hungarian culture, especially in the field of dance art. 

Dance art harmoniously interacts with all the other artistic trends. It can adopt the technical achievements of the 

previous centuries and incorporate them into dance performances, as dance art is continuously developing and 

always ready to undergo reforms. 

For students who choose Dance Teacher as their career, we focus on ensuring the acquisition of high standard 

expertise, so that in the course of their studies they can develop their personality and become responsible 

intellectuals. The latest achievements and practical changes of dance pedagogy are given high priority throughout 
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training, and due to the contribution of excellent artists and pedagogues, education is based on the most modern 

achievements of an ever changing world. 

In addition to the Hungarian methodology, our artists and pedagogues, trained according to the curricula as well as 

personal experience acquired in other countries, continuously prove that the high standard of the Hungarian 

educational system is able to meet the most demanding requirements of European and other international artistic 

ensembles and schools. Based on the excellence of our education, we aim at sustaining and strengthening our 

authoritative position, both now and in the future, which we have gained in the Hungarian and international dance 

world.  

We help our students gain up-to-date knowledge and a marketable diploma by the steady reform of courses offered, 

opening master-courses in addition to the undergraduate ones, as well as the pedagogue- and postgraduate specialist 

training courses.  

 In the field of Dance Science, our strategic aim is to found a creative research-workshop, for Dance Science to 

achieve academic acknowledgement, open Doctoral courses and thus, become a university.  

The Masters and Theoretical Experts, with outstanding professional training and many decades of education, have 

contributed to the furtherance of these aims. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institute for Training Dance Artists 

Szilárd Macher  

Director of The Institute 

Secretary: Bea Ledniczky 

Phone: (+36-1) 273 2788 

Fax: (+36-1) 273 3453 

E-mail: ledniczky.bea@mtf.hu 

 

The primary aim of the Institute for Training Dance Artists is to train and educate versatile dancers in all three 

specializations (classical ballet, folkdance and modern dance), according to the highest professional requirements of 

today. They in turn will be capable of meeting the expectations of the different ensembles and choreographers 

through their professional and artistic expertise. It is the responsibility of the Institute to nurture its pupils starting 

from the preparatory courses all the way up to the performances of the students at college level, as well as give 

tailor-made training to the especially talented ones. This includes giving sound technical and intellectual knowledge 

and cultivating the personality of the would-be dance artists, who choose dance as their career. The Institute for 

Training Dance Artists ensures that the students get theatrical practice by performing on stage at the Academy 

Theatre and other Hungarian and foreign performances as well. An important part of their theatrical practice is their 

participation in the performances of the Hungarian State Opera. The purpose of preparing the excelling students for 

international competitions is not only for the sake of measuring their achievement against other international schools 

but also nurturing their special talents and promoting their future career. 

The teaching staff of the Music and Music Theory Department helps us to teach the students to breathe along with 

the music and also pay attention to the meticulously elaborated dance technique as well as react to its emotional-

intellectual meaning in a sensitive and genuine way. 

Departments: 

Classical Ballet and Modern Dance 

Folk Dance and Theatrical Dance 

Music and Music Theory 

 

 

javascript:eletrajzablak(%221223899029.ddf%22,%22eng%22);
http://www.mtf.hu/cm.php?l=eng&f=01_03_10_Klasszikus.html
http://www.mtf.hu/cm.php?l=eng&f=01_03_20_Neptanc.html
http://www.mtf.hu/cm.php?l=eng&f=01_03_30_Zeneelmelet.html
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Folk Dance and Theatrical Dance Department  
 

The primary objectives of the Folk Dance and Theatrical Dance Department are to guide and supervise the 

professional training of the departments offering education in Folk Dance Specialization. In addition, the teaching 

staff of the Department creates the conditions necessary for teaching the theoretical and practical subjects of this 

specialization. The staff’s research activities ensure the continuous development regarding the content and quality of 

the curriculum. The Department lays great emphasis on helping those who pursue their studies in other 

specializations to become familiar with the basics of Hungarian Folk Dance. 

The Department is also in charge of the following Programmes: 

Folk Dance and Theatrical Dance, College Level Programme 

Dance Artist, leading to College Degree in Folk Dance Specialization 

Dance Artist, leading to College Degree in Theatrical Dance Specialization 

Folk Dance Artist, Master´s Programme 

Teaching Staff of the Department: 

Part-Time Teaching Staff: 
there is no part-time teacher at the moment. 

Subjects taught at the Department: 
Hungarian Folk Dance, Basics of Folk Dance, Children’s Games, Methodology of Folk Dance, Folk Music, 

Rhythmic Exercises, Repertoire, Dance Routines, Dance Notation, History of Folk Costumes. 

 

(приликом упоређивања коришћен је аутентични превод са мађарског) 

 

 

Табеларни приказ 

 

ВШССОВ у Кикинди 

 

Мађарска виша школа за плесну уметност 

 

Академско-општеобразовна 

група предмета 

 

ЕСПБ 

 

% 

  

ECTS 

 

% 

Српски језик  4 

12,50 

- - 

 

Kултурa  говора 2 - - 

Енглески језик  5 - - 

Физичко васпитање  1 Gimnastika I/II 6 

- - Filozofija  1 

Социологија 2 - - 

- - Dramaturgija I/II 2 

  Seminar za stručnu disertaciju 1 

- - Istorija pozorišta I/II 2 

Стручна група предмета ЕСПБ %   % 

Телесни развој и здравствено 

васпитање 

3 

42,50 

- - 

 

Развојна психологија 4 Psihologija razvoja 4 

Педагошка психологија 4 Pedagoška socijalna psihologija 4 

Општа педагогија 4 - - 

Предшколска педагогија 6 - - 

Историја игре 6 Istorija plesa I/II/III/IV 12 

Народна књижевност 6 - - 

Солфеђо са теоријом музике  
 

6 

Teorija muzike 

Teorija muzike, istorija muzike 

6 

3 

- - Uvod u psihologiju 4 

- - Uvod u istoriju vaspitanja 4 

  Pedagogija dramske umetnosti 3 

- - Istorija muzike 3 

- - Istorija kulture I/II/III/IV 7 

  Poznavanje koreografije I/II/III/IV 8 
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Стручно-апликативна група 

предмета 

ЕСПБ %   % 

- - 

 

Teorija i praksa nastave 4 

 

- - Klasični balet I/II 6 

- - Teorija i praksa vaspitnog rada 4 

- 
- Plesne vežbe 

I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII 

25 

- - Biologija pokreta I/II 4 

Антропологија фолклора 4 

 

Poznavanje folklora I/II 4 

Етнологија  6 Folkloristika plesa 3 

Увод у појам игре са 

лабанотацијом 

5 Kinetografija I/II/III/IV/V/VI 11 

Традиционална игра 
6 Narodne dečije igre 

Istorijske grupne igre i plesovi I/II 

3 

4 

Увод у појам и разматрање 

традиционалне музике 

6 - - 

Традиционална музика 6 Narodna muzika I/II/III 9 

Вокална музичка пракса 4 - - 

Традиционално певање 6 - - 

Методика традиционалне игре 
4 Metodologija narodnih igara i 

plesova I/II/III/IV/V/VI 

25 

Народни инструмент 6 - - 

Изборни предмети ЕСПБ %   % 

Основи менаџмента у образовању 

и култури СА 

3  Kulturni menadžment I/II 4 

 

Комуникативне способности 

савременог васпитача СА 

3 Pojedinačne školske vežbe S 4 

Хор и оркестар С 3 Razvijanje sposobnosti S 3 

Рачунарство у васпитно-

образовном раду С 

3 Studijska grupa za diskusiju 

konkretnih slučajeva S 

3 

Нега и васпитање деце 

предшколског узраста С 

3 Spec. kol. iz pedagogije ili 

psihologije S 

3 

Основе законодавства у 

образовању и педагошка 

документација АО 

3 Psihološki trening S 3 

Професионалне вештине СА 3 Metodologija istraživanja AO 1 

Радионица за традиционалну и 

народну уметност СА 

3 Igre i plesovi narodnosti S 2 

Сценска уметност СА 3 - - 

Истраживања у предшколском 

васпитању и образовању С 

3 - - 

Основе инклузивног образовања и 

васпитања С 

3 - - 

Дечије игре 3 - - 

Стручни енглески језик СА 3 - - 

Креативна драма СА 3 - - 

Дечија антропологија С 3 - - 

Психологија дечије игре С 3 - - 

Дечје народно стваралаштво СА 3 - - 

Интернет за васпитаче АО 3 - - 

Стручна пракса и завршни рад ЕСПБ %  ECTS % 

Стручна пракса, теренски рад – 10 

недеља 

30 

22,22 

Hospitacija, školska blok praksa, 

vežba nastave 

14 

 

Завршни рад 8   

УКУПНО 180  UKUPNO 180  
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Прилог 4е -  Поређење студијског програма Струковни васпитач за традиционалне 

игре са Универзитетом Св. Кирил и Методиј у Скопју, Македонија 

 

За Факултетот за музичка уметност - Скопје 

Факултетот за музичка уметност – ФМУ е јавна високообразовна установа која врши високообразна, 

научно-истражувачка, уметничка и применувачка дејност од областа на музичката уметност. ФМУ својата 

дејност ја врши во состав на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.  

ФМУ својата дејност ја извршува во свој објект лоциран на ул: Питу Гули бб во Скопје, веднаш до Камен 

Мост на левата страна од Вардар. Објектот со вкупна површина од 1546 м2, располага со 10 предавални, 2 

концертни сали, 16 кабинети за индивидуална настава и 4 аудио-видео лабаратории. 

ФМУ располага со голем инструментариум и технички инвентар потребен за успешна реализација на 

својата образовна и научна дејност: преку 30 клавири, 3 синтисајзери, клавичембало, широк спектар на 

ударни инструменти, 3 телевизори, 11 компјутери, графоскоп, 10 Цд плеери, 3 ДВД плеери, 2 ЛЦД 

проектори, 2 дигитални камерни, филмска камера, дигитален аудио процесор, видео миксер, 11 микрофони, 

25 рефлектори, 2 димери, 3 аудио миксери и друга опрема. ФМУ располага со своја библиотека со читална, 

компјутер и аудио опрема.  

На ФМУ наставата ја изведуваат наставници и соработници кои се во работен однос на ФМУ, но и 

наставници и соработници кои се вработени во други установи, а се избрани во наставно-научни звања на 

ФМУ (Македонската филхармонија, Македонската опера и балет, ДМБУЦ “Илија Николовски Луј“ и др.). 

Вкупно 50 наставници и 11 соработници работат на ФМУ.  

На ФМУ се остваруваат студии по студиски програми за додипломски и постдипломски студии. Во првиот 

циклус на универзитетските студии овозможени се 27 студиски програми. Образовниот процес на првиот 

циклус студии трае четири години со осум семестри настава.  

Во рамки на факултетот делува Институтот за истражување и архивирање на музика - ИРАМ. Во архивите 

на ИРАМ има над 20 000 минути дигитално аудио со македонски фолклор (песни, приказни, обичаи) и над 

2000 минути дигитално видео (документарни програми, концерти, хроника на културни настани со 135 

кратки филмови). Во рамките на ИРАМ делува Студентско Интернет радио и телевизија, а ИРАМ е и 

организатор на 16 интернационални конференции. 

Во рамки на ФМУ делуваат и повеќе ансамбли како Симфониски оркестар, камерниот оркестар “Солисти на 

ФМУ“, мешаниот хор “Драган Шуплевски“, народен оркестар и биг бенд. Сите овие ансамбли претставуваат 

значајни субјекти за културниот живот на Македонија, реализирајќи бројни домашни и меѓународни 

проекти. 

 

 

 (Модул Folk Instruments, трећа и четврта година студија након завршене две године по студијском 

програму Music Theory and Pedagogy) 

 

Табеларни приказ 

 

ВШССОВ у Кикинди 

 

Универзитет Св. Кирил и Методиј 

 

Академско-општеобразовна 

група предмета 

 

ЕСПБ 

 

% 

  

ECTS 

 

% 

Српски језик  4 

12,50 

Macedonian language I/II (optional) 5 

 

Kултурa  говора 2 - - 

Енглески језик  5 - - 

Физичко васпитање  1 - - 

- 
- Phylosophy of Culture and Art I/II 

(optional) 

6 
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Социологија 2 Sociology of Music I/II (optional) 8 

Стручна група предмета ЕСПБ %   % 

Телесни развој и здравствено 

васпитање 

3 

42,50 

- - 

 

Развојна психологија 4 Psychology I/II (optional) 5 

Педагошка психологија 4 - - 

Општа педагогија 4 Pedagogy I/II (optional) 5 

Предшколска педагогија 6 - - 

Историја игре 6   

Народна књижевност 6   

Солфеђо са теоријом музике  6 Solfeggio V/VI (optional) 5 

- - History of Art I/II (optional) 6 

- 
- Sociology of Aesthetics of Music I/II 

(optional) 

10 

  History of Music V, VI 5 

- - Fundamentals of Sonology I/II 6 

- 
- Composing techniques in 20th 

century music I/II (optional) 

4 

Стручно-апликативна група 

предмета 

ЕСПБ %   % 

- - 

45,00 

Aesthetics of Music I-VI (optional) 27 

 

 

 

 

 

 

- - Sonology I-IV (optional) 20 

- - Harmonic analysis I/II 10 

- - Musical forms and analysis I-IV 18 

- - Orchestra of folk instruments I-IV 8 

- - Counterpoint III/IV 11 

Антропологија фолклора 4 

 

Music folklore I/II 5 

Етнологија  6   

Увод у појам игре са 

лабанотацијом 

5 Ethno-coreology I/II  (optional) 6 

Традиционална игра 6   

Увод у појам и разматрање 

традиционалне музике 

6   

Традиционална музика 6   

Вокална музичка пракса 4 Vocal technique I/II (optional) 4 

Традиционално певање 6 Traditional singing I/II (optional) 4 

Методика традиционалне игре 4 Methodology of Music teaching I-IV 18 

Народни инструмент 6 Folk instrument I-IV 32 

Изборни предмети ЕСПБ %   % 

Основе инклузивног образовања и 

васпитања С 

3    

 

Комуникативне способности 

савременог васпитача СА 

3   

Хор и оркестар С 3 Choral singing V-VIII 12 

Рачунарство у васпитно-

образовном раду С 

3   

Нега и васпитање деце 

предшколског узраста С 

3   

Основе законодавства у 

образовању и педагошка 

документација АО 

3   

Професионалне вештине СА 3   

Радионица за традиционалну и 

народну уметност СА 

3   

Сценска уметност СА 3   

Истраживања у предшколском 

васпитању и образовању С 

3   

Основи менаџмента у образовању 

и култури СА 

3   

Дечије игре 3   
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Стручни енглески језик СА 3   

Креативна драма СА 3   

Дечија антропологија С 3   

Психологија дечије игре С 3   

Дечје народно стваралаштво СА 3   

Интернет за васпитаче АО 3   

Стручна пракса и завршни рад ЕСПБ %  ECTS % 

Стручна пракса, теренски рад – 10 

недеља 

30 

22,22 

- - 

 

Завршни рад 8 BA thesis 12 

УКУПНО 180  UKUPNO 160  

 

 

Прилог  4ж -  Три акредитована инострана програма са којима је усклађен програм  

Струковни педагошки асистент  

 

1.THE TEACHING ASSISTANT COLLEGE  

The Teaching Assistant College will be holding events for Teaching Assistants throughout the year, these events 

will consist of workshop sessions relating to different aspects of being a Teaching Assistant... 

October 1st, 2010 

           British International School- Jakarta We were delighted to visit the school to undertake training on the 20th & 

21st Spetember 2010. All of the school’s Learning Support Assistants from the Foundation Stage to Year Six joined 

with those employed within the Student Services Faculty for this intensive two day professional development 

programme, focussing on a variety or [...] 

Thoughts on A New Start  

September 8th, 2010 

A new term, a new class, a new teacher, maybe a new school or even your first time in a new setting. All these new 

experiences have an effect on us and affect how we apportion our time, we are all eager to create a good impression 

and hope we will receive acknowledgement from other [.. 

 

About Us 

The TA College was created to help overcome the difficulties some students have attending college 

trying to obtain a qualification, whilst juggling with work or family commitments. 

The training is delivered via e-learning programmes giving you the opportunity to study whenever 

it is most convenient to you, be it in your lunchtime, In the school or at home, or wherever you 

have access to the internet and without the need to attend a local college on a day release or 

evening classes. 

You can even choose your own start date, without the need to wait for terms to begin. 

http://www.tacollege.com/blog/2010/09/08/thoughts-on-a-new-start/
http://www.tacollege.com/about-us/
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Students based outside of the UK can also gain UK recognised qualifications to become a 

Teaching Assistant anywhere in the world. 

As part of our continuing development to meet the individual needs of Teaching Assistants we 

offer Certificates and NVQ courses in: 

‘Supporting Teaching and Learning in Schools’  

NVQs in ‘Children’s Care Learning & Development’ (CCLD) 

QCF qualifications *NEW FROM SEPTEMBER 2010* 

CPD Training 

The Teaching Assistant College is also an established training provider 

offering schools throughout the UK and British Schools abroad Career Professional Development 

(CPD) face-to-face (Inset) courses for your support staff. 

We recognise that well trained learning support assistants can help to significantly improve the 

effectiveness and efficiency of the classroom, and raise standards in teaching and learning in schools so all 

of these courses  are highly interactive to ensure that the learning and development is maximised. 

We are confident that you will enjoy studying or training with us and look forward to receiving 

your application form.  

 

 

 

 

CollegeBoard.com 

2.MAJOR: TEACHER ASSISTANT 

 

With activities to plan, homework to grade, and challenging students to instruct, teachers are often overworked. 

That's where teacher assistants come in. 

In this associate’s degree program -- often called early childhood associate or teacher associate -- you’ll learn how to 

help teachers with a variety of classroom tasks. These tasks range from assisting students with schoolwork to 

evaluating and revising lesson plans. You might even decide to specialize in such areas as special education and 

multicultural education. 

Teacher assistant majors learn the skills they need to help teachers with a wide range of tasks. Most programs focus 

on early childhood education. 

Did You Know? 

Many teacher assistants learn on the job, but most employers give higher marks to those with an 

associate’s degree. 

Are You Ready To...? 

http://www.tacollege.com/apply-for-an-application-pack/
http://www.collegeboard.com/
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Identify the elements of successful teaching 

Learn how to accommodate individual learning styles 

Try different teaching methods 

Learn how to manage a roomful of rowdies 

Be evaluated by teachers during fieldwork 

It Helps to Be... 

A patient, well organized disciplinarian -- just like all good teachers. If you really want the edge, 

learn to speak Spanish or another language common in your community: a growing number of 

students speak languages other than English in the home. And being able to chat with their 

parents is also a plus. 

College Checklist 

Can you specialize in bilingual education, special education, or another area? 

Where will you fulfill your fieldwork requirement? Will you be closely supervised by a 

practicing teacher? 

How many of your credits will transfer if you decide later to go on for your bachelor’s degree? 

Will your associate’s degree enable you to work as a teacher assistant in other states? 

Does the school offer job placement help? 

Did You Know? 

Untrained teenagers frequently filled the role of teacher in the 1800s -- mostly in one-room 

schoolhouses. 

Course Spotlight 

Teaching tools are great, but useless unless you understand the way kids tick. This is why you’ll 

find a child development course at the top of the required list in virtually every teacher assistant 

program. You’ll study the way children develop from birth to adolescence, building physical and 

motor skills, language skills, and emotional skills. After plenty of reading and report writing, you 

should walk away with a pretty clear picture of why some read at age three while others struggle 

as teenagers -- and how to adjust your teaching techniques accordingly  

 

 

3.GRANDE PRAIRIE REGIONAL COLLEGE 

Grande Prairie Regional College (GPRC) offers a wide variety of programs including university 

studies, options for degree completion, certificate and diploma programs and trade programs. 

Instruction is based on campuses in two communities in northwestern Alberta: the City of 
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Grande Prairie and the Town of Fairview.  Strong programming and highly qualified faculty 

ensure comprehensive opportunities for the learners of our region and welcomes students from 

around the world.  

Students at the GPRC campus may choose from a wide range of certificate or diploma options, 

or begin degrees or professional programs in Arts, Science, Education, Commerce, or Physical 

Education.  Several degrees may be completed right here on campus through collaborative 

programs with Alberta universities. Selected trades programs are offered on the Grande Prairie 

Campus. 

A wide selection of pre-employment and technical program options are offered at the beautiful 

GPRC Fairview College Campus. Programs include Animal Health Technology, the Harley-

Davidson® Technician Program, Power Engineering,, Apprenticeship training and pre-

employment Motorcycle, Automotive, Heavy Equipment Mechanic and Outdoor Power 

Equipment Technician. 

Now two campuses, GPRC has something for everyone! 

Where is Grande Prairie Regional College? 

Grande Prairie Campus Mailing Address: 

Grande Prairie Regional College 

10726-106 Avenue 

Grande Prairie, Alberta 

Canada  T8V 4C4  

 

Toll-Free: 1-888-539-4772 begin_of_the_skype_highlighting              1-888-539-

4772      end_of_the_skype_highlighting 
Local: 780-539-2911 begin_of_the_skype_highlighting              780-539-2911      end_of_the_skype_highlighting  

Fax: 1-780-539-2832  

 

Fairview College Campus Mailing Address: 

Fairview Campus 

PO Bag 3000 

11235-98 Avenue 

Fairview, AB 

Canada T0H 1L0  

 

Toll-Free: 1-888-999-7882 begin_of_the_skype_highlighting              1-888-999-

7882      end_of_the_skype_highlighting 
Local: 1-780-835-6600 begin_of_the_skype_highlighting              1-780-835-

6600      end_of_the_skype_highlighting  

Teacher Assistant - Certificate Program 

Department Information 
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Department Human Services 

Phone 780-539-2750 

begin_of_the_skype_highlighting              780-

539-2750      end_of_the_skype_highlighting 

 

 

E-mail: humanservices@gprc.ab.

ca 
 

 

Homepage: Visit homepage  

 

Expand All Topics 

Program Options  

CERTIFICATE PROGRAM 

3 Semesters, 36 Credits 

Grande Prairie Public School District 

www.gppsd.ab.ca  

 

Grande Prairie and District Catholic Schools 

www.gpcsd.ca  

 

Peace Wapiti Public School Division No. 76 

www.pwsd76.ab.ca  

General Description  

The Teacher Assistant program will enable graduates to work in educational settings under the 

supervision and direction of a teacher, providing support to students who require assistance in 

developmental, behavioural, and/or learning tasks. Graduates of the Teacher Assistant Program 

will be prepared to work with children in the school system from K-12, in both resource rooms 

and regular classrooms. Graduates will also be employable in a wide range of out-of-school 

settings such as early intervention, daycare, Head Start or as private educational supports. 

 

Course work will provide students with the knowledge, skills and attitudes necessary to work 

effectively with children and teachers in diverse educational settings. Students will learn about 

human development, speech and language support, remedial math and reading, behavioural 

management, exceptionalities, interpersonal communication and the role and responsibilities of a 

paraprofessional in an educational setting. 

 

Practicum is an integral part of this Certificate program and assures that students have the 

mailto:humanservices@gprc.ab.ca?subject=Teacher%20Assistant%20-%20Certificate%20Program
mailto:humanservices@gprc.ab.ca?subject=Teacher%20Assistant%20-%20Certificate%20Program
http://hs.gprc.ab.ca/
javascript:toggleTopic(220)
http://www.gppsd.ab.ca/
http://www.gpcsd.ca/
http://www.pwsd76.ab.ca/
javascript:toggleTopic(221)
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opportunity to apply theory to practice. Practicum in a community outside of Grande Prairie may 

be available and will be considered on an individual basis. 

Admission Requirements  

To be accepted into this Program, you must be 18 years of age or older (or receive special 

permission from the Department Chairperson) and have a high school diploma with 60 percent in 

English 30-2 or 50 percent in English 30-1. If you are without a high school diploma in English 

30-1 or 30-2, please arrange with the department for pre-admission assessment. 

 

You must present a Standard First Aid Certificate and Cardiopulmonary Resuscitation Certificate 

(Basic Rescuer) prior to practicum. A criminal record check will be required from the RCMP 

prior to the first practicum as agencies require this of individuals who work in their 

organizations. Information about obtaining Criminal Record Checks will be provided to students 

after they have been admitted. For your own personal health, you may wish to ensure that your 

immunizations are current. 

Part-Time Students  

You may enroll in two courses without admission to the program. Upon successful completion of 

two courses, if you wish to continue in the program, you will be expected to apply to the 

program and meet all admission requirements. If you apply to the program after successfully 

completing two courses and require some upgrading courses to meet admission criteria, you may 

be granted permission to enroll in two additional courses while completing upgrading. Once you 

have met all admission requirements and received admission to the program, you will be granted 

credit toward the Certificate for courses successfully completed prior to admission. 

Certificate Program  

First year, 36 credits  
Fall and Winter, 32 credits 

HS1000 (2) Interpersonal Communications 

HS1102 (3) Behavioural and Functional Assessment 

HS1130 (3) English 

HS1202 (3) Principles of Applied Behavior Analysis and Learning 

HS1203 (1) Interpersonal Competence 

HS1217 (2) Language and Literacy 

HS2100 (3) Individuals with Exceptionalities 

HS2440 (3) Human Development: Birth through Adolescence 

TA1231 (2) Speech and Language Interventions 

TA1233 (1) Math Skills and Concepts 

javascript:toggleTopic(222)
javascript:toggleTopic(223)
javascript:toggleTopic(224)
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=HS1000
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=HS1102
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=HS1130
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=HS1202
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=HS1203
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=HS1217
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=HS2100
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=HS2440
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=TA1231
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=TA1233


143 

 

TA1234 (2) The Role of the Paraprofessional in the Classroom 

TA1235 (1) Practicum 

TA1236 (3) Remedial Reading and Mathematics 

TA1367 (2) Supporting Technology in the Classroom 

One of: TA1232 (1) Fetal Alcohol Spectrum Disorder or  

TA1237 (1) Autism Spectrum Disorder 

Spring, 4 credits 

TA1238 (4) Practicum 

Graduation Requirements  

To complete the Certificate requirements, you must achieve a minimum grade of D in all courses 

(with the exception of the practicum course in which a grade of CR is required) and maintain a 

cumulative Grade Point Average (GPA) of 1.7.  You will need to complete 36 credits listed to 

qualify for a Certificate in Teacher Assistant. 

 

When you successfully complete the program requirements, submit an Application for 

Certificate Form to the Office of the Registrar to receive your Certificate in Teacher Assistant. 

 

Прилог  4ф : Усклађеност струдијског програма Струковни васпитач – специјалиста 

са одговарајућом добром праксом у европским институцијама 

1. Педагошки факултет Универзитета у Љубљани студентима нуди висококвалитетно образовање и 

обуку за рад у неколико различитих области образовања, од предшколског преко основношколског 

па до специјалистичких студија за различите нивое образовања. Овај факултет једина је 

високообразовна установа у Словенији која образује специјалисте за област инклузивног 

образовања и образовање деце и младих с посебним потребама. Мастер програм који наводимо као 

пример међународне усаглашености програма ВШССОВ је једногодишњи, носи 60ЕСПБ бодова и 

оријентисан је ка основношколском образовању. 

 

Приказ програма: 

 

Primary Teacher Education 

 

Information about the Study Programme 

Name TEACHER EDUCATION 

Type second cycle master study programme 

Duration 1 year 

Number of ECTS 60  

Orientations: 
- Primary Teacher Education  

- Primary Teacher Education with English 

http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=TA1234
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=TA1235
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=TA1236
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=TA1367
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=TA1232
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=TA1237
http://www.gprc.ab.ca/programs/courses/?c_code=TA1238
javascript:toggleTopic(1274)
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Study Programme Components: 

- general modules  

- professional modules  

- common elective modules 

- master’s thesis 

 

Conditions for Enrolment and Criteria for Selection in the case of Limited Enrolment 

In principle, there are 120 enrolment places for full-time study and 45 enrolment places for part-time study.  

 

Conditions for enrolment 

Anyone can enrol in the second cycle study programme who has completed:  

  

A) a first cycle study programme from an appropriate prior professional area (Paragraph 1, Article 38.a HEA) to the 

extent of 240 ECTS (and has demonstrated a knowledge of English).  

  

B) a first cycle study programme to the extent of 240 ECTS from other professional areas, provided that prior to 

enrolment the candidate has completed all of the study obligations required for the continuation of study.  

  

C) a first cycle study programme to the extent of 180 ECTS from other professional areas, provided that prior to 

enrolment the candidate has completed all of the study obligations required for the continuation of study and 

demonstrates the previously acquired knowledge and competences from the subjects of fundamental pedagogical 

study and from the area of primary school education.  

  

D) a high school professional study programme to the extent of 180 ECTS from the area ISCED 14 Teacher 

Education and Education Sciences, provided that the candidate has completed all of the study obligations required 

for the continuation of study to the extent of 60 ECTS. The candidate can compete these obligations as an additional 

year.  

  

E) a high school professional study programme according to the old programme to the extent of 180 ECTS from 

other professional areas, providing that prior to enrolment the candidate completes all of the study obligations that 

are required for the continuation of study and demonstrates the previously acquired knowledge and competences 

from the subjects of fundamental pedagogical study and from the area of primary school education.  

 

Subject Schedule of the Study Programme with the Foreseen Responsible Persons  

1st Year, 1st Semester 

Obligatory Module 

The Methodology of Scientific Research (J. Vogrinc)  

  

Interdisciplinary Elective Module* 
Pedagogical Aspects of the Inclusion of Marginalised Groups (M. Peček Čuk, M. Valenčič Zuljan, I. Lesar), The 

Teacher-Researcher (J. Vogrinc, J. Krek, M. Valenčič Zuljan, T. Hodnik Čadež, B. Sicherl Kafol), The Form 

Teacher (T. Devjak, A. Polak), Development and Innovation Work in School (C. Razdevšek Pučko and colleagues), 

ICT (J. Rugelj, A. Polak), Interdisciplinary Seminar (J. Krek and colleagues)  

  

Professional Module – Obligatory 
Intersubject Connection (T. Hodnik Čadež, T. Tacol, V. Štemberger, D. Skribe–Dimec, M. Umek, B. Sicherl – 

Kafol, M. Bešter Turk, I. Saksida, E. Majaron),  

  

Professional Module – Elective** 
The Didactics of Slovene Language and Literacy in the Slovene Language (M. Bešter Turk, N. Potočnik), 

Intercultural Youth Literature (Mi. Blažić), Research in Music Education (B. Sicherl Kafol, K. Rener Zalar, B. 

Potočnik, V. Geršak, J. Vogrinc), Selected Themes from the Didactics of Music Education (B. Sicherl Kafol, M. 

Žgavec, B. Jež Brezavšček, E. Majaron), Selected Themes from the Didactics of Social Studies (M. Umek, I. 

Hergan, M. Pečar), Selected Themes from Social Studies (M. Umek, D. Kerec, I. Hergan), The Development and 

Assessment of Early Natural Sciences (D. Skribe Dimec, D. Krnel), Selected Themes from Natural Sciences (D. 

Skribe Dimec, M. Čepič, S. A. Glažar, B. Bajd), Selected Themes from the Didactics of Mathematics (T. Hodnik 

Čadež, V. Manfreda Kolar), Mathematics in Education (T. Hodnik Čadež, Z. Magajna), Selected Themes from the 

Didactics of Physical Education (V. Štemberger, F. Krpač, T. Filipčič), Research in Physical Education (V. 

Štemberger, F. Krpač, T. Filipčič), Artistic Tasks and Expression with Artistic Materials (T. Tacol, B. Tomšič 
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Čerkez, Č. Frelih), The Contemporary Context of Teaching Art Education (T. Tacol, B. Tomšič Čerkez), 

Performance Arts in Teaching (E. Majaron, V. Geršak, H. Korošec), The Didactics of Teaching English on the Early 

Level I (K. Pižorn, M. Dagarin Fojkar), The Didactics of Teaching English on the Early Level II*** (K. Pižorn, M. 

Dagarin Fojkar),  

  

* The student selects one elective subject.  

** The student selects two subjects from the same or different professional areas. 

*** For students of the orientation Primary Teacher Education with English both modules (The Didactics of 

Teaching English on the Early Level I and The Didactics of Teaching English on the Early Level II) are obligatory.  

 

1st Year, 2nd Semester 

Professional Module – Obligatory 
Research of Practice (master’s thesis mentors, M. Pečar), Research of the Practice of English Instruction in Primary 

School (K. Pižorn, M. Dagarin Fojkar)  

  

Common Elective Module**** 
Social Studies - History (D. Kerec), Theatre and Creative Movement in Teaching (E. Majaron, V. Geršak, H. 

Korošec), Activities in Teaching Natural Sciences  (I. Devetak), Leadership, Self-Evaluation, Quality Assurance (J. 

Krek, M. Valenčič Zuljan, J. Vogrinc, M. Sande), Solving Educational Problems (M. Peček Čuk, I. Lesar), Talent in 

the Learning Context (M. Juriševič),  Creating a Culture of Cooperation (A. Polak, C. Razdevšek Pučko, M. Pergar 

Kuščer), Cooperation with Parents and the Family (O. Poljšak Škraban, T. Vec), Linguistic and Intercultural 

Awareness (S. Fidler, K. Pižorn)  

  

**** The student selects one subject with 6 ECTS or two subjects with 3 ECTS.  

 

2. Педагошки факултет Универзитета Рохемптон у Лондону, у Великој Британији, има завидну 

међународну репутацију као факултет који нуди висококвалитетно образовање и истраживачки рад, 

а у Великој Британији један је од водећих када је у питању организација и реализација 

професионалне педагошке праксе студената.  Последипломски програм овог факултета са којим је 

усаглашен студијски програм ВШССОВ обухвата модуле који се баве различитим сферама 

образовања и нуди комбиновање модула као и могућност специјализације из једне од следећих 

области: Методика уметности и дизајна (Art Craft and Design Education), Методика енглеског језика 

(English Education), Историја у педагогији (History in Education), Математика (Mathematics), 

Веорнаука (Religious Education) и Учење и подучавање (Teaching and Learning). 

 

 

Приказ програма: 

 

PROGRAMME REGULATIONS & REQUIREMENTS 

1. The majority of students will not be allowed to commence their Dissertation until they have successfully 

completed both of the required Research Methodology & Enquiry Part 1 & 2 (EDU020L011 & EDU020L012) 

modules, specified for the award for which they are registered. 

2. There are two categories of students for whom the successful completion of both Research Methodology & 

Enquiry Part 1 & 2 modules (40 credits) is not a prerequisite (for the Dissertation): 

a) Students who have an ITE PGCE qualification with 60 M level credits will only be required to take one module 

(Research Methodology Part 1). However, in order to start their Dissertation these students will be required to 

present their research proposal to a group of academic staff and postgraduate students for review and critique, thus 

ensuring appropriate focus, justification and approval for the research. A student is entitled to re-present their 

research proposal, should the original presentation be deemed to have significant weaknesses. At the stage of 

successfully presenting their research proposal, the student will be allocated their Dissertation tutor. 

b) For students who have accumulated 120 M level credits, the condition above applies unless one of their modules 

studied has a required assessed research focus (e.g. action research assignment). Success in this module will be 

deemed to give them an opportunity to use only this methodology in their Dissertation.  

3. Students seeking a named award will have to demonstrate the relevance of their selected Dissertation topic to 

their chosen award title and will be appointed a tutor with specialist knowledge and expertise in this disciplinary 

area. 

4. Students who exit or who are programme terminated, may claim an exit award at Postgraduate Certificate 

(PGC) or Postgraduate Diploma (PGD) level, if appropriate. Named awards at MA level depend on the set of 

modules successfully completed in line with the award for which they are registered.  

5. In line with general policy in the School of Education, students on postgraduate programmes will normally only 

be entitled to a maximum of one resit attempt for a module that they have failed. In the case of a student failing a 
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module on two occasions, in order to complete the required amount of credit for the award of a Postgraduate 

Certificate or Diploma, the student may, at the discretion of the Postgraduate Examination Board, be given 

additional opportunity. Students who do not wish to take this option may claim an award of a Postgraduate 

Certificate or Postgraduate Diploma in line with the University's Academic Regulations. 

 

LEVEL M 

Required modules for the MA & PGD 
~EDU020L011A or S - Research Methodology and Enquiry Part 1 

~EDU020L012A or S - Research Methodology and Enquiry Part 2 

~EDU020L013A or S - International Perspectives on Professional Practice in Education 

 

Compulsory module for the MA 
+EDU060L020A or S or Y - Dissertation 

 

Optional modules 
Students complete the required credit total for their chosen award by selecting modules from the following list or by 

following one of the specialised pathways (see below): 

EDU020L438S - Values in Education 

EDU020L469S - Education Practice: Teaching and Learning 

EDU020L518S - Primary Mathematics 

EDU020L521S - Developing Creative Learners 

¬EDU020L535 - Diversity and Inclusion 

EDU020L536A - Behaviour for Learning 

EDU020L537S - Assessment for Learning 

* EDU020L519A or S - Independent Study 1 

* EDU020L901A or S - Independent Study 2 

** ELM020L001A or S - Leading Learning and Teaching  

 

* Please note that these modules can only be taken on consultation with the Programme Convener. 

** Please note that MA Education students take the Spring term variant of this module (i.e. ELM020L001S). 

 

Specialised Pathways 
 

(1) English Education 
EDU020L410A - Reading: Politics and Pedagogy 

EDU020L501A - Literacy, Culture and Media 

EDU020L502S - Language in Action 

EDU020L517S - Teaching Texts 

 

(2) History in Education 
The core module for this pathway is Interpretation: Competing Discourses (EDU020L486Y). 

EDU020L484Y - Curriculum Development: History & ICT 

EDU020L486Y - Interpretation: Competing Discourses 

EDU020L531Y - Evidence and Enquiry: Historical Understanding 

EDU020L540Y - Progression and Assessment in History 

 

(3) Religious Education 
EDU020L466S - RE Pedagogies of 20th and 21st Centuries 

EDU020L467A - Religious Dialogues 

 

Developing Professional Practice (DPP) 
DPP is available to students who wish to gain credit for work currently being done in their professional practice, in 

short modules, and in other appropriate study and investigation. 

EDU020L017A or S or Y - Developing Professional Practice: Action Research Project (DPP) 

EDU040L018A or S or Y - Developing Professional Practice: Action Research Project (DPP) 

EDU060L019Y - Developing Professional Practice: Action Research Project (DPP) 

 

APEL 
APEL is available to students who wish to gain credit for work done in their professional practice, in short modules, 

and in other appropriate study and investigation. 

APL020L102A or S or Y - APEL Portfolio 

javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L011')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L012')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L013')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU060L020')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L438')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L469')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L518')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L521')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L535')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L536')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L537')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L519')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L901')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=ELM020L001')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L410')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L501')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L502')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L517')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L484')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L486')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L531')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L540')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L466')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L467')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU020L017')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU040L018')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=EDU060L019')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=APL020L102')
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APL040L103A or S or Y - APEL Portfolio 

APL060L104Y - APEL Portfolio 

 

 

3. Факултет за образовање васпитача и педагогију Универзитета у Бергену, Норвешка, нуди 

интегрисане мастер програме, последипломске програме и програме целоживотног учења.  

Студијски програм под називом Postgraduate Certificate in Education (PGCE) чији приказ наводимо 

овде као прилог о међународној усаглашености студијског програма ВШССОВ траје једну 

академску годину и нуди савремено, квалитетно и употребљиво теоријско и практично знање 

студентима који желе да усаврше своје компетенције стечене током студија или кроз праксу. 

 

Приказ програма: 

 

Postgraduate Certificate in Education (PGCE) 

PRAPED/Praktisk pedagogikk 

SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester 

  Obligatoriske pedagogikkemner (krav: 30 SP) 

    Mandatory course  

    Emnekode Emnetittel SP S A 

    PEDA101 Teachers Training - Pedagogics 1. term 15 1  

    PEDA102 Teachers Training - Pedagogics 2. term 15 2  

  Praksis (krav: 0 SP) 

    Mandatory course  

    Emnekode Emnetittel SP S A 

    PPUPRA101 Practical Teaching Experience 1 0 1  

    PPUPRA102 Practical Teaching Experience 2 0 2  

  Didaktikkemner (krav: 30 SP) 

   Biologi didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 - 1 

     BIODID200-P Biology Education 7,5 - 2 

   Engelsk didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDAENG1 English Didactics 1 7,5 1  

     DIDAENG2 English Didactics 2 7,5 2  

   Fransk didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDAFRAN1 French Didactics 1 7,5 1  

     DIDAFRAN2 French Didactics 2 7,5 2  

   Geografi didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDAGEO1 Geografididaktikk 1 7,5 1  

     DIDAGEO2 Geografididaktikk 2 7,5 2  

   Geofag didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 1  

     GEOVDID200-P Geoscience Education 7,5 2  

   Historie didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

javascript:ModuleWindow('module.asp?module=APL040L103')
javascript:ModuleWindow('module.asp?module=APL060L104')
http://www.uib.no/course/PEDA101?semester=2013h
http://www.uib.no/course/PEDA102?semester=2013h
http://www.uib.no/course/PPUPRA101?semester=2013h
http://www.uib.no/course/PPUPRA102?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/BIODID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAENG1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAENG2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAFRAN1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAFRAN2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAGEO1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAGEO2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/GEOVDID200-P?semester=2013h
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     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDAHIS1 History Didactics 1 7,5 1  

     DIDAHIS2 History Didactics 2 7,5 2  

   Kjemi didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 - 1 

     KJEMDID200-P Chemistry Education 7,5 - 2 

   Matematikk didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     MATDID201-P Mathematics Education 1 7,5 - 1 

     MATDID202-P Mathematics Education 1 7,5 - 2 

   Norsk didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDANOR1 Subject Realted Didactics of Norwegian language and literature 1 7,5 1  

     DIDANOR2 Subject Related Didactics of Norwegian language and literature 2 7,5 2  

   Norsk som andrespråk didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDANORAN1 Subject Related Didactics in Norwegian as a Second Language 1 7,5 1  

     DIDANORAN2 Subject Related Didactics in Norwegian as a Second Language 2 7,5 2  

   Fysikk didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 - 1 

     PHYSDID200-P Physics Education  7,5 - 2 

   Psykologi didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDAPSYK1 Didactics of Psychology, 1st semester 7,5 1  

     DIDAPSYK2 Didactics of Psychology, 2nd semester 7,5 2  

   Religion og etikk (RLE) didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDAREL2 Subject Didactics - Religion and Ethics 2 7,5 1-2 2 

     DIDAREL1 Subject Didactics - Religion, View of Life and Ethics 1 7,5 1-2 1 

   Samfunnskunnskap didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDASAK1 Didactics, Social Education 1 7,5 1  

     DIDASAK2 Didactics, Social Education 2 7,5 2  

   Spansk didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDASPA1 Spanish Didactics 1 7,5 1  

     DIDASPA2 Spanish Didactics 2 7,5 2  

   Tysk didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDATYS1 German Didactics 1 7,5 1  

     DIDATYS2 German Didactics 2 7,5 2  

   Italiensk didaktikk 

      Mandatory course  

http://www.uib.no/course/DIDAHIS1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAHIS2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/KJEMDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/MATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/MATDID202-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDANOR1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDANOR2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDANORAN1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDANORAN2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/PHYSDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAPSYK1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAPSYK2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAREL2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAREL1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDASAK1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDASAK2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDASPA1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDASPA2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDATYS1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDATYS2?semester=2013h
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     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDAITAL1 Italienskdidaktikk 1 7,5 1  

     DIDAITAL2 Italienskdidaktikk 2 7,5 2  

   Medievitenskap didaktikk (krav: 7,5 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDAMEVI1 The Didactics of Media Studies 1 7,5 1  

     DIDAMEVI2 The Didactics of Media Studies 2 7,5 2  

   Filosofi didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDAFIL1 Didactics in Philosophy 1 7,5 1  

     DIDAFIL2 Didactics in Philosophy 2 7,5 2  

   Helsefremmende arbeid didaktikk (krav: 30 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDAHFA1 Didactics of Health Promotion 1 15 1  

   Didaktikk i biologi og kjemi (krav: 30 SP) 

   For studenter som tas opp til PPU med fagene biologi og kjemi 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 - 1 

     NATDID202-P Science Education 2 7,5 - 1 

     BIODID200-P Biology Education 7,5 - 2 

     KJEMDID200-P Chemistry Education 7,5 - 2 

   Didaktikk i biologi og fysikk (krav: 30 SP) 

   For studenter som tas opp til PPU med biologi og fysikk 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 - 1 

     NATDID202-P Science Education 2 7,5 - 1 

     BIODID200-P Biology Education 7,5 - 2 

     PHYSDID200-P Physics Education  7,5 - 2 

   Didaktikk i biologi og naturfag (krav: 30 SP) 

   For studenter som tas opp til PPU med biologi og naturfagskombinasjonen 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 - 1 

     NATDID202-P Science Education 2 7,5 - 1 

     BIODID200-P Biology Education 7,5 - 2 

     NATDID203-P Science Education 3 7,5 - 2 

   Didaktikk i kjemi og naturfag (krav: 30 SP) 

   For studenter som tas opp til PPU med kjemi og naturfagskombinasjonen 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 - 1 

     NATDID202-P Science Education 2 7,5 - 1 

     KJEMDID200-P Chemistry Education 7,5 - 2 

     NATDID203-P Science Education 3 7,5 - 2 

   Didaktikk i fysikk og naturfag (krav: 30 SP) 

   For studenter som tas opp til PPU med fysikk og naturfagskombinasjonen 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 - 1 

     NATDID202-P Science Education 2 7,5 - 1 

http://www.uib.no/course/DIDAITAL1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAITAL2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAMEVI1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAMEVI2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAFIL1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAFIL2?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAHFA1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID202-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/BIODID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/KJEMDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID202-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/BIODID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/PHYSDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID202-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/BIODID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID203-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID202-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/KJEMDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID203-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID202-P?semester=2013h
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     PHYSDID200-P Physics Education  7,5 - 2 

     NATDID203-P Science Education 3 7,5 - 2 

   Didaktikk i kjemi og fysikk (krav: 30 SP) 

   For studenter som tas opp til PPU med fagene kjemi og fysikk 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 - 1 

     NATDID202-P Science Education 2 7,5 - 1 

     PHYSDID200-P Physics Education  7,5 - 2 

     KJEMDID200-P Chemistry Education 7,5 - 2 

   Fagdidaktikk i naturfag (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 - 1 

     NATDID203-P Science Education 3 7,5 - 2 

   Fagdidaktikk i fysikk og geofag (krav: 40 SP) 

   For studenter som tas opp til PPU med fysikk og geofag 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 1  

     NATDID202-P Science Education 2 7,5 1  

     PHYSDID200-P Physics Education  7,5 2  

     GEOVDID200-P Geoscience Education 7,5 2  

   Fagdidaktikk i geofag og naturfag (krav: 30 SP) 

   For studenter som tas opp til PPU med geofag og naturfagskombinasjonen 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 1  

     NATDID202-P Science Education 2 7,5 1  

     NATDID203-P Science Education 3 7,5 2  

     GEOVDID200-P Geoscience Education 7,5 2  

   Fagdidaktikk i biologi og geofag (krav: 30 SP) 

   For studenter som tas opp til PPU med fysikk og geofag 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     NATDID201-P Science Education 1 7,5 1  

     NATDID202-P Science Education 2 7,5 1  

     BIODID200-P Biology Education 7,5 2  

     GEOVDID200-P Geoscience Education 7,5 2  

   IT-didaktikk (krav: 15 SP) 

      Mandatory course  

     Emnekode Emnetittel SP S A 

     DIDAIT1 The Didactics of Information Technology 1 7,5 1  

     DIDAIT2 The Didactics of Information Technology 2 7,5 2  

 

Прилог 4г -  Три акредитована инострана програма са којима је усклађен програм  

Струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама 

 

Telemark University College 

http://www.uib.no/course/PHYSDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID203-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID202-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/PHYSDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/KJEMDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID203-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID202-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/PHYSDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/GEOVDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID202-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID203-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/GEOVDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID201-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/NATDID202-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/BIODID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/GEOVDID200-P?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAIT1?semester=2013h
http://www.uib.no/course/DIDAIT2?semester=2013h
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Telemark University College (TUC) is a higher education insitution. It is the fourth largest of the 

24 state university colleges. There are campuses in Bø, Notodden, Porsgrunn and Rauland. The 

number of registrered students is approximately 5 500 and the number of staff is about 500. 

 

Telemark University College offers one-year programmes, bachelor programmes, 4-year 

teacher's certificate, master programmes and a Ph.D programme. 

 

Telemark University College was founded on August 1st 1994, as a result of a merger between 

four regional colleges. 

There are four faculties: The Faculty of Arts and Sciences, The Faculty of Art, Folk Culture and 

Teacher Education, The Faculty of Health and Social Studies and The Faculty of Technology.  

 

TUC is 100% state-owned institution established under the act relating to universities and 

university colleges. 

 

For information on accreditation, see: www.hit.no/english/Information-for-International-

Partners/Accreditation  

http://www.hit.no/english/About-TUC 

 

 

BA Pre School Teacher Education, Notodden, bachelor 

Introduction 

The curriculum for the three-year BA in Pre-School Teacher Education at Telemark University 

College builds on the national curriculum for pre-school teacher education established by the 

Ministry of Education and Research on 3
rd

 April 2003. The curriculum is a binding document for 

teachers and students, and the intention is that they will use it to develop an effective pre-school 

teacher education study programme.  

Target Group and Admission Requirements 

General admission requirements/ prior experiential learning.  

Aim of the Programme 

The study programme for the three-year BA in Pre-School Teacher Education at Telemark 

University College builds on the national curriculum for pre-school teacher education established 

by the Ministry of Education and Research 3rd April 2003. The curriculum is a binding 

document for teachers and students, and the intention is that they will use it to develop an 

effective pre-school teacher education study programme.  

Being a pre-school teacher is a responsible, diverse and demanding profession. It involves 

planning, organising and leading pedagogical activities for children, being a constructive leader 

and a reflective partner for work colleagues, parents and other people.  

http://www.hit.no/english/About-TUC


152 

 

The study programme consists of a number of different subjects which together form a complete 

pre-school teacher education. The study programme aims at developing the student’s academic, 

didactic, social, development and professional-ethical skills. The student will meet many 

challenges, both physical and mental, in the various subjects and subject groups. Each student is 

expected to actively participate in all aspects of the study programme. Emphasis will be given to 

developing the student’s independence, creativity, ability to reflect and lead. Students are 

expected to actively participate in base groups and study groups, and to ask questions and reflect 

on the syllabus material, teaching and activities. Teachers will also function as supervisors 

throughout the course of the study programme, but it is the responsibility of the individual 

student to take advantage of this opportunity for supervision. The study programme will provide 

students with the skills needed to work with children in kindergartens.  

Telemark University College aims to educate pre-school teachers who:  

- Are able to relate to children, parents and colleagues in the context of both today’s and 

tomorrow’s society  

- Are able to communicate effectively both in writing and orally  

- Are able to apply theoretical knowledge in a practical context  

- Are able to engage in flexible and creative thinking  

- Have the ability to lead children and adults  

- Are able to master ICT skills and communications tools and acquire information  

- Are proud of their profession  

- Are able to maintain a multicultural perspective (in the kindergarten)  

The pre-school teacher programme emphasises:  

- The student’s personal growth and development  

- Practical training as a source of knowledge  

- Close cooperation with kindergartens  

- Theoretical knowledge  

- Knowledge of cultural diversity  

- Interdisciplinary work  

Professional education  

Professional education  

The pre-school teacher programme is a professional education in which the student’s work 

throughout the programme is aimed at future professional roles as: pre-school teacher, 

pedagogical leader and administrator. The study programme consists of a combination of subject 
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and subject-didactic courses, pedagogy and supervised work in the practice kindergarten and the 

primary school. Interdisciplinary themes/topics provide this professional education with a wide 

scope of expertise. The following aspects ensure the quality of the programme:  

Pedagogy will mainly provide the student with an understanding of how children learn and 

develop in a positive environment. The subject will also contribute to each individual student 

gaining experience in planning and organising to provide the optimal environment for the social 

development and personal growth of the individual child and groups of children. This will be 

based on knowledge of general didactics and teaching theory. In relation to both content and 

working methods the teaching theory is primarily aimed at work in kindergartens.  

In the subject courses, students will gain a solid understanding of specific subjects and how to 

utilise this knowledge in the context of the individual child and the needs of the group of 

children in relation to their ages and development. The study programme will also heighten the 

individual student’s awareness of how academic knowledge forms a part of the individual child’s 

overall development.  

Subject didactics is included in all the subjects. The role of subject didactics is to show how 

academic knowledge may be related to the child’s level of development and form a part of 

overall thinking in relation to the individual child and characteristics of the group of children. It 

analyses the unique characteristics of the subject and its content, working methods and aims, so 

the student is able to assess what part of the academic content may be used in a developmental 

context for children six years old and below.  

All of the subjects in the Pre-School Teacher Education relate to the new reform programme, 

The Kindergarten Promise (Barnehageløftet). Fundamental skills, changes in the professional 

role, and basic values in the teaching profession are considered in the context of the national 

curriculum for kindergartens (R06).  

The periods of teaching practice cover 20 weeks, aiming to give this professional education a 

practical orientation. Students, teaching practice mentors, the teaching-practice kindergartens 

and the university college’s teachers share joint responsibility for organising effective 

cooperation between the practical training and other teaching. Please refer to the separate 

curriculum for this part of the programme: “Practice Plan”.  

Further Education opportunities 

Telemark University College offers the offers the following Master’s degree programmes: Art & 

Design Education; Physical Education; Sport & Outdoor Life Studies; Cultural Studies; 

Environmental Health; and Norwegian Traditional Arts.  

The Faculty of Art, Folk Culture and Teacher Education has considerable experience within the 

following areas:  

Artistic activities, which will provide a foundation for pursuing a Master’s degree programme in 

Art & Design Education (offered by the faculty).  
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Physical education and the natural sciences which may provide a foundation for pursuing a 

Master’s degree in Physical Education, Sport & Outdoor Life Studies (offered by the Faculty of 

Arts and Sciences).  

Curriculum and structure 

Mandatory courses  

Code Course title Credits O/V *) Credits pr. semester 

  S1(A) S2(S) S3(A) S4(S) S5(A) S6(S) 

45PD130 Pedagogy  45.00 O 10  10  7,5  7,5  5  5  

10FPMAT Mathematics  10.00 O 5  5              

10FPDRA Drama  10.00 O 5  5              

10FPFO Arts and Crafts  10.00 O 5  5              

10FPMUS Music  10.00 O 5  5              

15FPNO Norwegian  15.00 O       7,5  7,5        

15FPFYS Physical Education  15.00 O       7,5  7,5        

15FPNAT 
Natural Sciences and Environmental 
Issues  

15.00 O       7,5  7,5        

10FPSF Social Studies  10.00 O             5  5  

10FPKRL Christianity, Religion and Ethics  10.00 O             5  5  

Total:  30 30 30 30 15 15 

*) O - Mandatory course, V - Optional course 

 

Optional Courses  

Code Course title Credits O/V *) Credits pr. semester 

   

30DRAMA Drama  30.00 S  

30FOFØ 
Arts and Crafts – Specialisation for 
Pre-School Teachers  

30.00 S  

http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20518/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20465/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20424/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20449/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20476/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20485/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20451/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20482/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20482/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20498/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20456/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20428/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20383/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20383/language/eng-GB
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30UTEFAG 
Outdoor Activities, post-graduate 
specialisation for pre-school teachers  

30.00 S  

30SMÅB 
Nursery Pedagogy – specialisation for 
pre-school teachers  

30.00 S  

30BALED 
Organisation and Leadership, 
specialisation for pre-school teachers  

30.00 S  

Total:   

*) O - Mandatory course, V - Optional course  

The Pre-School Teacher Education programme is a 3-year course of studies which culminates in 

a Bachelor’s degree comprising 180 ECTS. It qualifies successful candidates primarily for 

pedagogical work in the kindergarten, as well as for work in institutions which accommodate 

children of six years and under.  

The programme’s range of subjects provides a well-rounded education, and contributes to the 

training of qualified pre-school teachers. The total amount of practical training during the course 

of the programme consists of 20 weeks. All the subjects will be related to the period of practical 

training, and will ensure that the student when qualified will be prepared to meet everyday 

situations in the kindergarten. The study programme will provide an introduction to fundamental 

ethical approaches, research-methodological approaches and scientific theory equivalent to 10 

ECTS credits.  

Each class will be allocated a contact teacher who will be responsible for advising the student.  

Interdisciplinary themes/topics  

The specific theme functions as a “red thread” throughout the academic year. All the subjects of 

the year-level will contribute to shedding light on the theme. The kindergartens in which the 

students are placed to carry out their practical training will also function as important partners 

involved in working with the theme. Each year-level will include obligatory subjects which will 

involve all the subjects.  

Theme for 1
st
 year of programme: The Child, the Pre-School Teacher and the Kindergarten as a 

Social Institution  

In the first semester, the students will become acquainted with the various tasks and 

responsibilities of the pre-school teacher, the kindergarten as a social institution, and the child’s 

daily activities in the kindergarten; this is related to the teaching and the contact with the 

practical training kindergartens.  

Theme for the 2
nd

 year of the programme: Play, Learning and Social Interaction  

Play is of great importance for the well being of the child and its development and learning. The 

child learns in various situations, child-child and child-adult. An obligatory project will be 

completed, which will involve all the subjects. The topic of the project will be one of the main 

themes of focus during the period of practical training.  

http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20507/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20507/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20524/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20524/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20511/language/eng-GB
http://www.hit.no/nxceng/layout/set/print/content/view/full/20511/language/eng-GB


156 

 

Theme for the 3
rd

 year of the programme: The Pedagogical Leader and the “Well-Functioning 

Kindergarten”.  

During the last year of study, leadership, and the kindergarten as an effective development and 

learning environment for children and adults, will be focused on. Students will have, through the 

first two years of study, acquired knowledge and experience both in theory and practice. During 

the last year of study, students must become aware of the importance of the pedagogical leader’s 

role and how they can participate in creating a “well-functioning kindergarten” for the child, 

parents and the personnel. The specialisation subject and pedagogy include the writing of a 

bachelor’s thesis.  

Theme days will be arranged in connection with deficit of care.  

Cooperative partners  

The faculty has an agreement with Telemarksgalleriet (The Telemark Gallery). This provides 

students with free admission to all the gallery’s exhibitions, including registration. The gallery’s 

exhibitions may be used across the various subjects in different contexts in relation to the study 

programme.  

ICT  

Students will be given a course in Classfronter, a web-based platform for learning, which is used 

by the faculty. In the web-based part time programme, Classfronter is used as a tool to 

supplement the teaching given at the campus. In the regular pre-school teacher education study 

programme, Classfronter is used by teachers and students for assignment writing, submission of 

work, facts-tests, and as a channel for information.  

Basic reading, writing and arithmetic skills (the ‘3 Rs’)  

This instruction will be given priority with a focus on foundational and preparatory work in the 

kindergarten.  

The subjects Norwegian and Mathematics will have a special responsibility in instructing and 

organising the student’s acquirement of knowledge, while pedagogy will supplement with 

knowledge of a more general nature.  

Internationalisation  

The study programme provides students with the possibility of taking 30 ECTS (one semester) at 

an educational institution abroad. In addition, Telemark University College is associated with 

NORDPLUS, which offers students the option of studying for three months at an equivalent 

educational institution in Denmark, Finland, the Faeroes, Iceland, or Sweden. This exchange 

may be accommodated at various points during the course of the study programme.  

It is also possible to apply to take the practical training part of the programme abroad.  

Measures aimed at minority language students  
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The national curriculum for teacher education states that schools and kindergartens have a need 

for the skills which minority language students are able to offer. At the same time, minority 

language students have a need for extra instruction with regard to oral and written 

communication and in working with the various subjects. On the basis of the individual needs of 

this student group the university college is able to offer extra support within these areas in order 

to help students successfully complete the programme. Exemption may be given for one of the 

two Norwegian language variants in accordance with §7 in the national curriculum regulations.  

Students from abroad on exchange programmes at Telemark University College/The Faculty of 

Art, Folk Culture and Teacher Education will be offered a basic course in Norwegian (maximum 

50 hours).  

Exemption/adaption  

Students must at all times follow the guidelines and requirements of the relevant curriculum for 

pre-school teacher education at Telemark University College. Parts of the study programme 

include mandatory, absolute requirements. If a student has failed a period of practical training 

he/she may complete the remaining parts of the academic year, but he/she may not continue the 

study programme on the next year-level before the period of practical training in question has 

been completed and passed. Recognition of courses from other colleges and universities will be 

processed in relation to the current regulations for the study programme. Students with various 

types of disability will be followed up in relation to national regulations.  

External activities  

“Open Door” is organised by the Department of Art and Design every year. This outward-facing 

arrangement involves all the study programmes and departments. The pre-school teacher 

education programme also participates in this theme day. The theme for the Open Door is 

decided at an early point in the academic year. The faculty also arranges Science Days.  

Teaching and Learning Methods 

Throughout the study programme students will experience varied teaching and learning methods, 

described in the curricula of the various subjects. Throughout the whole of the study programme 

efforts will be made by the individual student, the student group and the teaching team to relate 

the following elements to each other: theoretical knowledge, practical training and didactic 

reflection.  

The teaching and learning methods will alternate between:  

Self-study, which involves the student being responsible for his/her own learning.  

Group work will be emphasised in order to develop the student’s ability to cooperate in teams in 

his/her future professional career.  

Project work. The student will develop skills in project work, because this is an important tool in 

change and development work.  
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Supervision will stimulate the student’s ability to reflect and provide the opportunity for personal 

growth and development. Supervision is an important tool when exercising the role of 

pedagogical leader.  

Lectures impart knowledge  

Presentation of students’ work  

Practical training  

The teaching will alternate between the various methods, and Classfronter will be used to 

provide supervision and course assignments. Students will formulate learning aims and 

participate in learning counselling. The learning material will be reviewed in the base groups.  

Coursework requirements  

Requirements regarding obligatory participation in various types of teaching, supervision, 

interdisciplinary projects, courses and practice will be specified and described in each subject’s 

curriculum and/or semester plans.  

With regard to assessment and the examination, the curricula will provide descriptions regarding 

completed, approved and/or passed coursework requirements.  

The guidelines for obligatory attendance in studies at the Faculty of Art, Folk Culture and 

Teacher Education will be valid for parts of the study programme. The student is responsible for 

documenting attendance in the obligatory parts of the study programme, and keeping 

himself/herself informed with regard to whether he/she is in danger of falling below the 

minimum attendance requirement. Failure to meet the attendance requirement may result in the 

student not being allowed to continue on the study programme or to sit the examination. This 

will be considered in connection with a student’s rights and responsibilities as described in 

Telemark University College’s examination regulations and the Norwegian Universities Act § 40 

and § 46.3.  

Suitability assessment  

Suitability assessment is included as part of the total assessment of the student’s professional and 

personal aptitude and pedagogical skills which will enable him/her to function as a teacher. 

Continuous assessment of suitability will be carried out throughout the whole of the study 

programme (cf. Regulations for Suitability Assessment).  

Supervision  

The students are entitled to supervision with regard to practical training, the specific subjects and 

the study programme as a whole. Students are required to participate in supervision in those 

situations and to the extent described in the curriculum. In addition, the semester plans will 

provide information concerning this.  

Student participation  
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By means of year-level meetings, academic affairs committees and student bodies, students will 

be able to contribute to renewing, changing and improving their own learning environment. The 

college administration and the individual teachers will encourage and motivate the students to 

participate in the development of the study programme to serve as an all-round professional 

education. It is especially through the academic affairs committees that students will have the 

possibility of focusing on the contribution of the individual subjects to the pre-school teacher 

study programme as a whole.  

All the students are responsible for ensuring that the learning environment is a positive and 

productive one through participating actively in the teaching and learning situations.  

Theory and Practical Training 

 

Practical training in kindergartens  

The practical training is a very important part of a pre-school teacher’s education. During the 

period of practical training the student will demonstrate that she/he masters the following skills:  

Interaction with children and adult  

Leading children and adult  

Supervision as a method for professional and personal development  

The working day in the school  

Utilising theory in practical settings  

 

 

The periods of practical training in the kindergarten are distributed throughout the three years of 

study. Requirements regarding the level of skills will increase as the student progresses through 

the study programme.  

Year of study  Practice  

1st year  6 weeks 

kindergarten + 1 

week which will 

be specified  

2nd year  6 weeks 

kindergarten + 1 

week which will 
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be specified  

3rd year  6 weeks 

kindergarten  

 

Throughout the study programme the subject teachers will plan and organise cooperation with 

the practical training kindergartens. The practical training kindergartens are kindergartens in 

which students and teachers can work on practical problems outside the regular periods of 

practical training including observing, carrying out interviews and trying out ideas and the like.  

All the subjects will be involved in the preparation of students for the practical training periods 

and the duties and responsibilities which a qualified pre-school teacher must be able to master. 

Pedagogy will have a special responsibility for coordinating and following up the period of 

practical training.  

Please refer to the "Practice Plan".  

Assessment Methods 

The forms of assessment are varied and reflect the programme’s learning methods. In other 

words, they include both practical and theoretical aspects and subject-specific characteristics. 

Professional student-centred learning methods will be ensured by providing training in 

explanation, documentation and presentation.  

Oral presentation individually and in groups will provide students with self-insight, 

independence and the ability to cooperate with others. In addition, this will provide students with 

the training they will need to fulfil their future leader roles.  

Portfolio assessment places emphasis on documentation as a working tool over a period of time. 

This will provide a useful parallel to the work they will meet in kindergartens – documenting 

individual children’s and the children’s groups’ skills and experiences.  

Written response individually and in groups will train the students to express themselves in 

written form. In their professional roles they will be expected to formulate documents 

competently. Training in written forms of communication will therefore be assessed throughout 

the study programme.  

Performances are often utilised in the kindergarten. This is a tool and a method which may be 

used in different ways in the kindergarten.  

Exhibitions will provide students with knowledge of forms of documentation, as an important 

part of the development of quality assurance in the kindergarten.  

The Bachelor’s thesis (the last year of study), chosen specialisation subject and pedagogy; 

please refer to the guidelines.  

http://www.hit.no/main/content/view/full/27040
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Teaching, learning and assessment methods will be reflected in the study programme as a whole, 

because they constitute important elements of a professional education. The individual curricula 

of the various subjects describe which methods will be used. These will provide criteria for 

assessment.  

Assessment of the practical training is described in the Teaching Practice Handbook.  

Students with special needs in connection with the examination may apply for more time and the 

use of examination aids. The application must be registered.  

A graded mark from A-F will be given, where A represents the highest passing mark, and E the 

lowest. Pass/fail mark may also be given, where fail represents grade F. Please refer to Telemark 

University College’s examination regulations for more information.  

 

 

The College of Saint Rose 

432 Western Avenue | Albany, New York 12203 | Undergraduate Program in Early 

Childhood Education (birth-grade 2) 

As a Saint Rose early childhood education graduate, you will fill an ever increasing and 

important need to provide quality instruction and intervention to young children in New York 

State and throughout the country. According to the New York Department of Labor, hundreds of 

new preschool and kindergarten positions are expected to open during the next four years in the 

areas within New York State where Saint Rose graduates prefer to work. 

  

Passion. Knowledge. Purpose. 

Early childhood education majors prepare for careers teaching children from birth through grade 

2 by studying a variety of topics ranging from language and learning in the classroom to the role 

of technology in teaching and learning. In addition to the major and liberal education 

requirements, early childhood education majors select a concentration in either biology, earth 

science, mathematics, Spanish, American studies, English/language arts, general science or 

social studies. 

Our Mentoring Faculty 

The School of Education faculty will guide you as you travel on your journey from student 

teacher to education professional. Each professor is a practitioner and informed scholar who has 

valuable classroom experience. They've been there, at the front of the class looking out at a sea 

of young faces, each child at a different learning level. 

 

Saint Rose faculty members regularly publish and present at regional, state, national and 

international conferences, providing you with the opportunity to participate in research and 

exposing you to various resources for continued professional development. 
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Kappa Delta Pi 

The School of Education holds a charter in Kappa Delta Pi, the international honor society for 

educators-a prestigious organization to which many Saint Rose education professors belong. 

Students who are in the top 15-20 percent of their degree program and who are recommended by 

faculty are invited to membership in Kappa Delta Pi. 

Field Experience 

The hands-on, field experience that students complete is a hallmark of the Saint Rose School of 

Education. Early childhood education field placements include early childhood and preschool 

programs, as well as elementary school classrooms for Kindergarten, first and second grades. In 

addition, students are placed in a variety of settings, including urban, suburban, rural and high-

needs districts. 

 

Since several courses include field experience requirements that range from five to 18 hours 

each, you will begin gaining observation and hands-on experience during your sophomore year 

and complete more than 60 hours of fieldwork before you begin your student teaching 

experience. During your senior year, you will complete two, 7 ½ week student teaching 

experiences, one in a pre-kindergarten or kindergarten setting, and one in a grade 1 or grade 2 

classroom. Each of the two student teaching experiences begins with an analysis of the culture of 

the school and community and a study of the students in the school and classroom, in regard to 

their diversity, abilities, experiential backgrounds, language proficiencies and special needs. This 

will assist you in your subsequent teaching and planning and make you better able to help 

students learn the required material. 

Facilities 

School of Education facilities include: 
  

Kenneth T. Lally Center for Technology in Teaching—consists of computer classrooms 

containing the most advanced hardware, software, and multimedia communications and 

presentation equipment to help students develop the necessary skills to provide technology 

instruction to children;  

Carl E. Touhey Forum—a venue with seating for 250 people and the capacity for streaming 

video, teleconferencing and other media necessary for panel discussions and lectures;  

Joy S. Emery Education and Clinical Services Center—a multi-disciplinary center providing 

services for preschool children through adults in the areas of speech and language, hearing, and 

learning disabilities that includes an audiology laboratory, seminar room and treatment rooms;  

Patricia Standish Education and Curriculum Library—houses instructional materials for 

preschool through grade 12, including software, videos, literature, tests and other hands-on 

materials; and  

Neil Hellman Library—contains more than 203,299 volumes, 825 periodical subscriptions and a 

collection of 282,304 microfilms. Membership in an online network provides access to materials 

from libraries nationwide through inter-library loan. The library is a wireless environment 
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providing laptop computers that can be checked out from the circulation desk for use within the 

library. 

Graduate Study 

The bachelor's degree in early childhood education that you earn from Saint Rose will grant you 

initial certification in this field. However, in order to gain professional certification, you must 

earn a master's degree in early childhood education or a related field such as special education, 

reading, or elementary education. 

 

Saint Rose offers 11 Master of Science in Education (M.S. in Ed.) degree programs. Many 

graduates choose to pursue their master's degrees here at Saint Rose with the faculty they have 

come to respect as mentors. 

 

Moderate Price and Aggressive Financial Aid 

The College of Saint Rose has one of the lowest tuitions of all New York state private colleges 

and we offer a variety of scholarships, including multicultural and academic talent. More than 

90% of our students receive several forms of financial aid. 

Graduate Program in Early Childhood Education (birth-grade 2) 

The College of Saint Rose is the only institution of higher education in the Capital Region that 

offers a master's degree in early childhood education. A master's degree in early childhood 

education is increasingly necessary for those seeking to work in a preschool environment. 

Earning this degree helps early childhood educators gain flexibility in their current positions and 

expand their job opportunities. Graduates of the Saint Rose master's program in early childhood 

education are qualified for leadership roles in preschool education. This program is designed for 

students who do not hold initial certification in Early Childhood Education and it provides the 

education course work required for initial and professional certification for teaching in birth 

through grade 2 in New York State and reciprocal states. 

Instruction 

Career-Broadening Certification Extensions and Coursework 

Graduate Program in Early Childhood Education (birth-grade 2) 

The College of Saint Rose is the only institution of higher education in the Capital Region that 

offers a master's degree in early childhood education. A master's degree in early childhood 

education is increasingly necessary for those seeking to work in a preschool environment. 

Earning this degree helps early childhood educators gain flexibility in their current positions and 

expand their job opportunities. Graduates of the Saint Rose master's program in early childhood 

education are qualified for leadership roles in preschool education. This program is designed for 

students who do not hold initial certification in Early Childhood Education and it provides the 

education course work required for initial and professional certification for teaching in birth 

http://www.strose.edu/academics/schoolofeducation/teacher_education/mastersdegreeincurriculumandinstruction
http://www.strose.edu/academics/schoolofeducation/teacher_education/careerbroadeningcertificationextensionsandcoursework
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through grade 2 in New York State and reciprocal states. 

Passion. Knowledge. Purpose. 

In the Saint Rose Early Childhood Education master's program, students learn about the various 

needs of young learners by performing some of their field experiences in high-needs school 

districts. In addition to completing nearly 100 hours of field experiences prior to student 

teaching, all students complete a research seminar, EDU 590, oriented toward action research in 

schools. Consequently, students produce credible, original research, often with potential for 

publication. 

 

Small classes create an atmosphere of collegiality where students can interact and develop a 

network of colleagues as they are guided and facilitated by College faculty and supervisors who 

have had experiences in diverse classroom settings and who exemplify the reflective, scholarly, 

caring education professional. 

 

Graduate Program in Early Childhood Education (birth-grade 2) 

The College of Saint Rose is the only institution of higher education in the Capital Region that 

offers a master's degree in early childhood education. A master's degree in early childhood 

education is increasingly necessary for those seeking to work in a preschool environment. 

Earning this degree helps early childhood educators gain flexibility in their current positions and 

expand their job opportunities. Graduates of the Saint Rose master's program in early childhood 

education are qualified for leadership roles in preschool education. This program is designed for 

students who do not hold initial certification in Early Childhood Education and it provides the 

education course work required for initial and professional certification for teaching in birth 

through grade 2 in New York State and reciprocal states. 

Passion. Knowledge. Purpose. 

In the Saint Rose Early Childhood Education master's program, students learn about the various 

needs of young learners by performing some of their field experiences in high-needs school 

districts. In addition to completing nearly 100 hours of field experiences prior to student 

teaching, all students complete a research seminar, EDU 590, oriented toward action research in 

schools. Consequently, students produce credible, original research, often with potential for 

publication. 

 

Small classes create an atmosphere of collegiality where students can interact and develop a 

network of colleagues as they are guided and facilitated by College faculty and supervisors who 

have had experiences in diverse classroom settings and who exemplify the reflective, scholarly, 

caring education professional. 

Bilingual Extension 

The College of Saint Rose offers the 13-credit Bilingual Extension to classroom teachers who 

are seeking certification to teach in bilingual (Spanish/English) classroom settings. The program 
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is designed to provide the theoretical and practical knowledge that teachers must have to address 

the unique needs of bilingual learners. Students must earn passing scores on the New York State 

Target Language (Spanish) Proficiency Assessment (prior to taking the Introduction to Spanish 

Linguistics course) and the New York State English Language Proficiency Assessment in order 

to become certified in bilingual education in New York. 

Field Experience 

The Saint Rose program in early childhood education includes a one-semester student teaching 

experience comprised of two placements and a corresponding student teaching seminar. Before 

student teaching, students complete a 20-hour field experience in their placement school that 

involves a thorough analysis of home, school, student, and community composition and 

dynamics. These field experiences provide students with an understanding of the culture of the 

school—an understanding that enhances their ability to meet the needs of diverse populations. 

 

On-site supervisors of student teachers meet regularly with faculty from the School of Education 

to discuss the ways in which they can better prepare graduate students to meet the challenges of 

today's diverse school settings. In addition, our faculty spends time with each student, serving as 

mentors and providing guidance with career objectives. 

Career Opportunities 

Saint Rose education alumni are a major force in the teaching profession, especially in the 

greater Capital Region. In fact, about one-third of the teachers in the Capital Region hold at least 

one degree from Saint Rose. 

 

Graduates of the master's program in early childhood education are qualified to work as early 

childhood center administrators; day care center educators or directors; education consultants to 

private agencies; nursery school teachers; state education department professionals; and 

editors/writers of children's books and materials. 

Admission Requirements 

A completed Saint Rose graduate school application; 

A baccalaureate degree from an accredited institution 

Official transcripts from all colleges/universtities attended; 

An undergraduate grade point average of at least 3.0; 

General education requirements (33-36 credits): college-level study in the areas of English (9 

credits), social science (6 credits), mathematics (6 credits), science (6 credits), technology (3 

credits), artistic expresssion (3 credits), and foreign language (3 credits); 

Academic concentration prerequisites (30 credits): concentration or major in a liberal art or 

science (e.g., art, American studies, biology, chemistry, earth science, English, general science, 

mathematics, music, physics, psychology, Spanish, or social studies.  
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International students must submit original, official transcripts, translated into English by their 

college/university or professional independent evaluator; a copy and translation of the original 

diploma; and a minimum score of 550 on the written or 213 on the computer-aided Test of 

English as a Foreign Language (TOEFL), and a copy of their alien registration card. 

 

 

B.A. in Early Childhood Education (Birth through Grade 3) 

 

Western Governors University (USA)  

Online - Bachelor Degrees 

Accredited by  Distance Education and Training Council 

Who should apply?  Teaching candidates who need a bachelor’s degree, want to become a 

certified early childhood education teacher, and can devote 20 or more hours per week to their studies. 

Residents of USA 

On request  Spanning from birth to age eight, this early childhood education program is 

appropriate for teaching candidates who need a bachelor's degree, want to become a certified 

early childhood education teacher, and can devote 20 or more hours per week to their studies. 

The B.A. in Early Childhood Education (Birth through Grade 3) prepares you for licensure to 

become an early childhood education teacher. The program provides you with the 

comprehensive groundwork, knowledge, skills, and dispositions needed for working with 

infants, toddlers, and young children from birth through age eight (or the third grade). Depending 

on state licensure options, this program leads to initial licensure in early childhood education, 

PK-3, K-3, etc., and includes supervised practice teaching in an actual classroom setting. 

Now Accepting Applications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emagister.net/western+governors+university/ce-170004847.htm
http://www.emagister.net/western+governors+university/ce-170004847.htm
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СТАНДАРД 5: КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 5  

 

У складу са савременим педагошким тенденцијама, у Високој школи струковних студија 

за образовање васпитача у Кикинди, примењују се савремене методе учења и подучавања 

(предавања, групни рад, самостални рад на изради и реализацији истраживачких 

пројеката, идејне скице практичних акција, курикуларни приступ, менторско вођење, 

индивидуалне и групне консултације, интерактивно учење, дискусије и сл.), а сви 

заступљени курсеви претпостављају савремене методе и технике извођења наставе. 

Интердисциплинарне теме доприносе квалитету програма и омогућавају стицање ширег 

спектра професионалног знања.  

Педагошка, психолошка и група предмета из области социјалне заштите студентима 

ће пружити увид у то како деца уче и развијају се и обезбедиће да сваки студент стекне 

искуство у планирању и организовању активности стварајући оптималне услове за 

социјални развој и лични напредак сваког детета. Методичка група предмета обезбедиће 

повезивање академских знања са развојним потребама деце јасленог, предшколског и 

млађег школског узраста. Јединствене карактеристике и садржаји сваког од ових 

предмета, циљеви и методе рада омогућиће студентима да самостално процене који део 

стеченог академског знања се може искористити за рад са сваким од ових узраста. 

Педагошко –методичка пракса у виду хоспитовања и методичке праксе студентима ће 

пружити стручна знања кроз практичну примену и оспособљeност за рад у вртићима. 

Дидактичко – методички дизајн наставе почива на полиметодском приступу, од  почетног 

вођења ка самоусмеравајућем учењу. Класичне методе трансфера садржаја све више 

уступају место трансферу способности, па се поред класичних предавања и вежби користе  

и методе интерактивне наставе - индивидуалне, групне (тимске) колаборативне и 

кооперативне методе активног учења, панел дискусије, формалне дебате, радионице, 

проучавање случаја, вођење дневника, израда есеја и семинарских радова и 

вишефронтална евалуација рада студената. Посебан значај у активној настави и учењу се 

придаје дискусији, кооперативном учењу, заједничком учењу, формирању тимова за 

учење и учењу заснованом на искуству, концептуалном мапирању, прављење мапа 

појмова или идејних мапа, методама симулације, мини-истраживачким предлозима и 

пројектима. У оквиру сваког предмета предвиђено је континуирано праћење стицање 

знања путем провере на колоквијумима и тестовима знања, као и завршни испит на крају 

семестра. 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у  Кикинди објављивањем 

Књиге предмета и Књиге наставника на сајту Школе омогућава студентима основне 

информације о сваком предмету по студијским програмима : податке о наставницима и 

сарадницима на предмету,  назив, година, број ЕСПБ бодова, услове; о циљевима 

предмета; о основним садржајима предавања и вежби; начином оцењивања на предмету 

(предиспитни и испитни поени); уџбеницима.  
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Структура студијског програма  специјалистичких струковних студија конципирана је на 

начин који студентима омогућава увид у савремене тенденције развоја предшколског 

васпитања, мултидисциплинарност различитих феномена васпитања и образовања,  

сродност предмета, интеграцију теоријског и емпиријског аспекта предшколског 

васпитања  и потребе стандардизације и уједначавања високошколских образовних 

система према принципима Болоњске декларације.  

Структура програма сразмерно је компатибилна са програмима студија сродних нивоа у 

земљама из окружења, а едукацијске перспективе  повезане са базичним знањима из 

подручја хуманистичких дисциплина које чине основу за методичко конципирање 

изборних подручја (модула), намењених студентима. 

Студијски програм се састоји од шест модула који обезбеђују заједничко академско 

разумевање, специјализацију и функционална знања изучавањем предмета релевантних за 

студијски програм и његове исходе. Садржаји базичних модулских предмета који имају 

академско опште-образовни, научно–стручни и уметничко-стручни карактер, фокусирани 

су на упознавање развојних карактеристика узраста са којима раде васпитачи и на 

осмишљавање педагошко-дидактичких модела који на најуспешнији начин могу 

одговорити потребама дечјег узраста. Обавезни предмети (као пратећи) за све изборне 

блокове модула, имају теоријско-методолошки карактер чиме је студентима омогућено 

стицање епистемолошких основа за бављење научно-истраживачким радом у свим 

областима образовања. Предмети изборног блока, као стручно-апликативни, по 

екстензитету као димензији знања, кореспондирају програмском оквиру базичних 

модулских предмета, а по методичком приступу носе сва обележја савремених 

интерактивних приступа. 

У оквиру одабраног модула (методика развоја говора, методика ликовног васпитања, 

методика културе покрета и музике, методика упознавања околине, методика физичког 

и здравственог васпитања као и модул за инклузивно васпитање), студенти у првом 

семестру изучавају садржаје два базична предмета који према  свом статусу представљају  

предмете изборног блока модула. Два пратећа предмета, од којих је један у првом, а други 

у другом семестру су обавезни предмети за све модуле. У другом семестру студент бира 

један од седам изборних предмета са заједничке листе свих изборних предмета као 

предмета изборног блока. 

Часове активне наставе чине предавања, вежбе и индивидуалне консултације са 

студентима и други облици наставе као што су: израда семинарских радова и практичних 

радова/елабората који су осмишљени за сваку методичку област. Теоријска настава и 

вежбе организују се у групама у зависности од изабраног модула или предмета, као и у 

зависности од пријављеног броја заинтересованих студената. У складу са савременим 

педагошким тенденцијама примењују се савремене методе учења (вербалне, 

партиципативне, кооперативне, интерактивне радионице, мини-истраживања и сл.) и 

подучавања (предавања, групни рад, самостални рад на изради и реализацији 

http://www.vaspitacka.edu.rs/
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истраживачких пројеката, идејне скице практичних акција, курикуларни приступ, 

менторско вођење, индивидуалне и групне консултације, интерактивно учење, дискусије и 

сл.). Сви заступљени курсеви користе савремене методе извођења наставе као и савремене 

мултимедијалне технологије. Интердисциплинарне теме доприносе квалитету програма и 

омогућавају стицање ширег спектра професионалног знања и оснаживања 

професионалног идентитета. Сви наставни модули предвиђени студијским програмом 

непосредно су повезани са будућом струком чиме се остварују захтеви за повећањем 

акционе компетентности студената, наставника и сарадника. 

 

У циљу сагледавања квалитета наставног процеса  Swot анализа  указује на следеће : 

Снаге 

 постојање  кадровских могућности за несметано обављање наставног процеса; 

 доступност наставних планова за све предмете свих студијских програма; 

 интерактивност у наставном процесу;  

 професионализам у раду наставника и сарадника; 

 поштовање расположивих интелектуалних и других способности субјеката 

наставног процеса; 

 облици предиспитних активности утврђени тако да њихово испуњење буде у 

функцији савлађивања наставних предмета; 

 доступност нставних материјала и курикулумских пакета на сајту школе; 

 адекватна посећеност наставних часова од стране студената; 

 спремност студената да активно учествују уколико су адекватно митивисани; 

 планови и распореди наставе, праксе и испитних рокова за текућу годину познати 

су на време, тако да студенти и наставници могу да планирају све годишње 

активности. 

Слабости 

 недостатак финансија и финансијске подршке од државних институција;  

 недовољна међусобна размена стручних мишљења по питању постојећих проблема 

у реализацији наставе;  

 недовољна искоришћеност постојећих ресурса у погледу афирмативног ангажмана 

студената на укључивању у пројекте акционих истраживања у настави; 

 понекад:недостатак простора за рад у мањим групама у фреквентним терминима. 

Могућности 

 повећање мобилности студената и наставника у сарадњи са предшколским 

установама у окружењу; 

 веће укључивање у пројекте локалне заједнице који садрже сегменте образовања; 
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 присутна свест локалне заједнице о постојећем  високошколском ресурсу; 

 повезивање ВШСС са научним институцијама. 

Претње 

 недовољна материјална стимулација за наставнике који остварују мерљиве ефекте 

у наставном процесу; 

 одсуство видова стручног усавршавања и размене у оквиру Школе; 

 недовољна укљученост свих у процес самовредновања рада школе. 

 Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 5 

 развијање и јачање унутрашње професионалне аутономије, засноване на систему 

евалуације која обезбеђује квалитет образовних услова, наставног процеса и исхода 

образовања у складу са образовним стандардима; 

 увођење праксе евалуативних истраживања разрадом сопствене  концепције интерне 

евалуације, у форми програма евалуативних истраживања ; 

 обезбеђивање подстицајне,квалитетне,богате и за наставни рад дидактичко-

методички структуиране средине кроз сарадњу на националном и Европском плану 

са удружењима васпитача, педагога и других заинтересованих друштвених чиниоца ; 

 промовисање културе евалуације,самоевалуације и процеса перспективног развоја 

школе ; 

 неговање атмосфере толеранције, конструктивне комуникације, правичности и 

спремности да се одговори на посебне образовне потребе ; 

 укључивање студената као партнера у образовном процесу ; 

 развијање и унапређивање наставне праксе флексибилношћу и модулацијом 

студијских програма као и увођењем напредних курсева за интензивније 

продубљивање наставних области; 

 конципирање курикулума чије савладавање подразумева партиципативне,активне и 

кооперативне методе наставе и активне облике учења; 

 наставни процес усмерен на  процесе и исходе учења више него на садржаје 

појединих предмета. 
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Показатељи и прилози за стандард 5  

 

 

Прилог  5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса  

 

 

УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА 

 

Аутори: Лидија Мишкељин, специјалиста, др Јасмина Арсенијевић 

 

НАСТАВНИК________________________________________ 

ПРЕДМЕТ_____________________________________ 

СТАТУС ПРЕДМЕТА:  1- обавезни  2- изборни      

ГОДИНА СТУДИЈА/СЕМЕСТАР__________________ 

 

Поштовани студенти и студенткиње, 

У оквиру самовредновања и вредновања наставе на Високој школи за образовање 

васпитача у Кикинди сачињен је упитник помоћу кога можете изразити своју процену 

квалитета наставе ваших наставника на сваком предмету. Ваши одговори могу скренути 

пажњу на недостатке и тешкоће у настави и тако утицати на побољшање њеног квалитета. 

Упитник је анониман и ни на који начин не може утицати на ваш будући успех и 

оцене. Зато вас молимо да се максимално удубите у попуњавање овог упитника и да 

дате искључиво искрене одговоре! 

 

 

Настава 

На следеће тврдње одговарајте у складу са оценама: 1 – у потпуности се не слажем, 2 – 

углавном се не слажем, 3 – несигуран/на сам, 4 – углавном се слажем и 5 – у потпуности 

се слажем. Заокружите само један одговор. 

1. Тежина градива овог предмета је примерена мом предзнању. 1 2 3 4 5 

2. Изучавање овог предмета је од користи за професију за коју 

се образујем. 
1 2 3 4 5 

3. Материја обрађена на настави допринела је да боље разумем 

и решавам проблеме које предмет покрива. 
1 2 3 4 5 

4. Начин на који је предмет конципиран и одржан доприноси 

да боље савладам градиво. 
1 2 3 4 5 

5.  Начин на који је предмет конципиран и одржан доприноси 

да унапредим знања и вештине потребне за професију за 

коју се образујем. 
1 2 3 4 5 

6. Садржај предмета је актуелан и интелектуално изазован и 

занимљив. 
1 2 3 4 5 

7. Литература за овај предмет је разумљива, оптимална и 

усклађена са тематиком предмета. 
1 2 3 4 5 

8. Литература за овај предмет је доступна студенту. 1 2 3 4 5 

9. Предиспитне обавезе су усклађене са садржајем предмета. 1 2 3 4 5 

10. Мерила за оцењивање су унапред јасно одређена. 1 2 3 4 5 

11. Све потребне информације о предмету пре и током семестра 

доступне су студентима. 
1 2 3 4 5 
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УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ 

СТУДЕНАТА 

 

Аутори: Лидија Мишкељин, специјалиста, др Јасмина Арсенијевић 

 

НАСТАВНИК мр Ангела Месарош Живков 

ГОДИНА СТУДИЈА/СЕМЕСТАР прва година/први семестар 

 

Поштовани студенти и студенткиње, 

У оквиру самовредновања и вредновања наставе на Високој школи за образовање 

васпитача у Кикинди сачињен је упитник помоћу кога можете изразити своју процену 

квалитета наставе ваших наставника на сваком предмету. Ваши одговори могу скренути 

пажњу на недостатке и тешкоће у настави и тако утицати на побољшање њеног квалитета. 

Упитник је анониман и ни на који начин не може утицати на ваш будући успех и 

оцене. Зато вас молимо да се максимално удубите у попуњавање овог упитника и да 

дате искључиво искрене одговоре! 

 

Наставник/наставница 

На следеће тврдње одговарајте у складу са оценама: 1 – у потпуности се не слажем, 2 – 

углавном се не слажем, 3 – несигуран/на сам, 4 – углавном се слажем и 5 – у потпуности 

се слажем. Заокружите само један одговор. 

1. Јасно изражава своја очекивања о понашању, ставу и 

ангажовању студента. 
1 2 3 4 5 

2. Сажима материју и истиче најбитније. 1 2 3 4 5 

3. Користи примере да приближи и појасни градиво. 1 2 3 4 5 

4. Повезује теме унутар и са другим предметима. 1 2 3 4 5 

5.  Подстиче дискусије везане за материју. 1 2 3 4 5 

6.  Подстиче студенте на размишљање и даје корисне повратне 

информације. 
1 2 3 4 5 

7. Вежбе органузије интерактивно, тако да постоји 

комуникација, међузависност и тимски рад студената. 
1 2 3 4 5 

8. Колико су често предавања/вежбе била отказана без најаве: 

      1) никада 

      2) једном или два пута 

      3) више од два пута 

/ / 1 2 3 

9. Коју бисте општу оцену дали наставнику овог предмета у 

целини? (заокружите понуђене оцене) 
1 2 3 4 5 

 

ХВАЛА!!! 
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Извод из извештаја о евалуација наставе 2013/14 године 
 

Евалуација наставе спроводи се према прописаним стандардима  и обухвата основне 

студије на свим годинама и смеровима, специјалистичке студије на свим модулима и 

наставу на дошколовању. Примарна сврха евалуације је стварање основе за дијалог о 

облицима и садржини наставе између наставника и студената.  

Студенти имају активну улогу  у спровођењу стратегије обезбеђења квалитета. Посебно је 

значајна оцена квалитета наставног процеса која се утврђује анкетирањем студената. У 

поступку самовредновања разматра се оцена студената о квалитету наставног процеса. 

Успешна студентска евалуација је предуслов побољшања наставе.  

Евалуација наставе школске 2013/14 године, обухватила је све студијске програме на све 

три године основних студија: струковни васпитач деце предшколског узраста; струковни 

васпитач за традиционалне игре; струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и 

социјалним установама; струковни педагошки асистент; све модуле на специјалистичким 

студијама, и на дошколовању. Сви наставни предмети, наставници и сарадници у настави 

оцењени су од стране студената. Анкетирање је почело после јануарско-фебруарског 

испитног рока, у марту 2014.-године и завршено је у мају 2014. године. Морамо нагласити 

да нису сви наставници били у истом положају, јер на појединим смеровима и изборним 

предметима број студената се знатно разликује. Такође, наставици који су оцењени после 

испитног рока, имају ниже просечне оцене од наставника који су оцењени пре испитног 

рока. 

Мерне инструменте, два упитника за вредновање квалитета наставе и вредновање рада 

наставника (видети у прилозима), креирале су др Јасмина Арсенијевић и Лидија 

Мишкељин, специјалиста педагошких наука.  

(Дати прилози: упитници, табеларни прикази, сумарне табеле за све наставнике, предмете 

и студијске програме, и други поједини изводи који документују евалуацију наставе и 

активно учешће студената)   

Просечне оцене за професоре и наставне предмете су следеће: 

Просечне оцене за наставне предмете 

Основне студије - просечна оцена за наставне предмете:  

на првој години 4,35 

на другој години 4,23 

на трећој години 4,17 

Специјалистичке студије - просечна оцена за наставне предмете 4,84 

Дошколовање- просечна оцена за наставне предмете 4,61 
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Општа оцена за наставне предмете: 4,46 

Просечне оцене за професоре: 

Основне студије, прва година : 4,29 

Основне студије, друга година: 4,21 

Основне студије, трећа година: 4,06 

Специјалистичке студије, сви модули: 4,86 

Дошколовање: 4,64 

Општа оцена за професоре:4,41 

 

 

Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда 

наставе.  

 

 
 

 
 

Број : 934 

Датум : 23.12.2014. 
 

 Сагласно чл.50 Закона о раду ( ''Сл. гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 32/2013 и 

75/2014 ), Закона о евиденцијама у области рада ( ''Сл.лист СРЈ'', бр.46/96 и ''Сл.гласник 

РС'', бр.101/2005 и 36/2009 ) и Препоруци интерне ревизије Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја, бр.614-02-263/3/2014-10, директор Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди, доноси 

 

П Р О Ц Е Д У Р У 

О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ  

ПРИСУСТВА НА ПОСЛУ ЗАПОСЛЕНИХ 

У ВШССОВ У КИКИНДИ 

 

1.ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

 

Процедура дефинише активности и одговорности везане за : 

 

 Начин вођења евиденције присуства на послу запослених 

 Принципи – правила код вођења евиденције 

 Редослед радњи 

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/34-250, тел/факс: 0230/22-423; e-mail: vsov@businter.net; www.vaspitacka.edu.yu 
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 Достављање података из евиденције 

 Одговорност и овлашћења 

 

1.1. НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Евиденција о радном времену запослених садржи низ обавезних података важних за тачно 

утврђивање времена проведеног на раду.  

Евиденција се може водити на папиру или електронски.  

Подаци које садржи евиденција су : 

 

 Дан, месец и година листа евиденције 

 Презиме и име запосленог 

 Време доласка и одласка са посла 

 Потпис запосленог ( идентификациона картица у случају електронске евиденције ) 

 Посебне напомене: 

 - годишњи одмор 

 - празник 

 - боловање 

 - плаћено одсуство 

 - породиљско одсуство 

 - службени пут 

 - неплаћено одсуство 

 - прековремени рад 

 

1.2. ПРИНЦИПИ – ПРАВИЛА ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 

 Прикупљање, коришћење и заштита података из евиденције врше се у складу са 

начелима заштите података о личности 

 Евиденција присуства на послу запослених се води на дневном и месечном нивоу 

 Евиденција мора бити тачна, потпуна и потписана од стране одговорног лица 

 Евиденција се води у пословном простору Школе 

 Уколико запослени, према распореду, обавља посао у Школи у више термина у 

току дана, уписује се више пута 

 Запослени мора лично уписати присуство 

 Уколико запослени своје радне задатке обавља ван пословног простора Школе 

(методичке активности у вртићу...), присутност се доказује Евиденцијом о 

присутности студената и реализацији наставе -  стандардизован на нивоу Школе 

(прилог Процедури). Ову евиденцију води помоћник директора. 

 Ако запослени из других разлога није евидентирао присуство, то је дужан да учини 

личним контактом са помоћником директора 

 Евиденција се чува уз архивирану документацију на основу које се врши исплата 

запослених    

 

  

1.3. РЕДОСЛЕД РАДЊИ 

 

Када се дневна евиденција води на папиру – води се на обрасцу Евиденција присуства 

запослених у ВШССОВ у Кикинди, стандардизованом на нивоу Школе (прилог 

Процедури).  

Одговорно лице на крају радног дана доставља у дежурану ( улаз у Школу ) образац за 

наредни радни дан. 

Запослени се уписују на образац приликом доласка и одласка са посла. 
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Ако се евиденција спроводи електронски, запослени приликом доласка и одласка са посла 

приказују идентификациону картицу читачу. Читач има и могућност нумеричке 

идентификације запосленог (у случају да, из неког разлога, код себе нема картицу).    

 

 

1.4. ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 

Запослени у дежурани на почетку радног дана одговорном лицу достављају попуњен 

образац од претходног дана. 

Одговорно лице на крају месеца, а најкасније до 2. у наредном месецу сачињава и 

доставља Месечни извештај о присутности  помоћнику директора Школе - 

стандардизован на нивоу Школе (прилог Процедури). 

Ако се евиденција спроводи електронски, одштампани примерак месечног извештаја о 

присутности у истом термину доставља помоћнику директора Школе. 

Помоћник директора, на основу два извештаја - Евиденције присуства запослених у 

ВШССОВ у Кикинди и  Евиденције о присутности студената и реализацији наставе, 

доставља директору Школе о податке о оствареним часовима радног времена.  

 

 

1.5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 

 

За контролу примене овог поступка овлашћен је и одговоран је помоћник директора. 

Такође је одговоран за Евиденцију о присутности студената и реализацији наставе. Шеф 

ненаставе овлашћен је за прикупљање података и одговоран је за тачност, потпуност и 

благовремено достављање месечног извештаја о присутности запослених у Школи. 

 

Помоћник директора и шеф ненаставе одговорни су за ревизију овог поступка, у складу са 

променама закона, регулатива и прописа, захтева Школе и промене других услова који 

утичу на процедуру. 

 

 

 

Директор 

 

 

________________________ 

др Тамара Грујић, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

Прилог 5.2.1. – Семестрални извештај о реализацији наставе 

 

СЕМЕСТРАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У_ СЕМЕСТРУ ШК.       

ГОДИНЕ 

 

Аутори: др Јасмина Арсенијевић, др  Љиљана Крнета 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: 

ВРСТА СТУДИЈА:   основне   специјалистичке 

 

1. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ  

 А)  НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

 Б)  ТИП ПРЕДМЕТА    обавезни     изборни  

 

 П – планирано; Р - реализовано 

 

НАПОМЕНА: навести евентуалне измене и одступања од плана (уколико их је било) и 

разлоге: 

a) у одржаним часовима   ДА  НЕ     

разлози_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) распореду наставе  ДА  НЕ 

разлози_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) обрађеним наставним целинама  ДА  НЕ 

разлози_______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ  

 

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н А   П Е Д А Г О Ш К А   П 

Р А К С А 

Година студија 
Укупно 

П % Р % 

Прва година     

Друга година     

Трећа година     

 

НАПОМЕНА: навести евентуалне измене и одступања од плана (уколико их је било) и 

разлоге: 

a) у одржаним часовима   ДА  НЕ     

разлози_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) распореду термина праксе  ДА  НЕ 

разлози_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА  

 Студенти који су стекли 

услов за излазак на испит 

Студенти који су положили 

испит у првом року 

Проценат у односу на 

укупан број студената који 

су похађали предмет у току 

семестра 

  

 

 

4. ПИТАЊА ЗА ПРОЦЕНУ  КВАЛИТЕТА ПРЕДМЕТА / МОДУЛА: 

1. 
Година студија у којој се предмет слуша примерена је захтевима предмета и 

могућностима студената (као и планираним циљевима и исходима). 
1 2 3 4 5 

2. Овај предмет је релевантан за студијски програм и његове исходе. 1 2 3 4 5 

3. Садржај предмета примерен је циљу и исходу предмета. 1 2 3 4 5 

4. 
Наставне методе и технике коришћене током семестра примерене су циљу и 

исходу предмета. 
1 2 3 4 5 

5. Унапређујем садржаје и начине извођења програма сваке године. 1 2 3 4 5 

6. 
Литература коришћена током семестра је по квалитету и квантитету 

примерена предвиђеним исходима и областима предмета. 
1 2 3 4 5 

7. 
Систем распоређивања оптерећења студената по предиспитним обавезама 

адекватан је сврси и исходу предмета. 
1 2 3 4 5 

8. 
Мерила за оцењивање и предиспитне обавезе су јасна и унапред саопштена 

студентима. 
1 2 3 4 5 

9. Све потребне информације о предмету расположиве су студентима. 1 2 3 4 5 

10. 
Испитна питања су конципирана тако да процењују способност студената да 

примене знања у практичне сврхе. 
1 2 3 4 5 

11. 
Испит и систем оцењивања на испиту конципирани су тако да превасходно 

мере исходе учења, а не да представљају теоретску проверу знања. 
1 2 3 4 5 

12. 
Број студената примерен је предмету (планираним и оствареним садржајем, 

исходима и циљевима). 

- само за изборне предмете - 

1 2 3 4 5 

13. 

Студенти су у прошлом семестру претежно узели улогу: 

1. пасивног слушаоца коме је потребно апсолутно вођство у учењу  

2. објекта наставе, слушаоца без иницијативе 

3. некога ко има утицаја на процес и садржај наставе и ко у њој узима учешће 

4. независног субјекта наставе, некога ко активним учешћем и иницијативом усмерава ток 

наставе. 

14. 

У прошлом семестру претежно сам узео/ла улогу (заокружите број испред само једног од наведених 

одговора):  

1. неприкосновеног ауторитета у учионици  

2. извора и преносиоца знања  

3. организатора процеса учења  

4. катализатора процеса учења. 

 

 

Критички осврт и предлози за наредну генерацију (треба узети у обзир све горе наведено – 

методи, технике, литература, структура и број предиспитних поена, година студија, 

резултати самоевалуације). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Кратак осврт, на основу самоевалуације од стране професора (уколико их је било), на 

успех предмета у овом семестру. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

За професоре који самостално спроводе самоевалуацију у оквирима својих предмета: 

Описати начин и поступак самоевалуације. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Прилог 5.2.2. – Књига предмета и књига наставника 

  

Књига предмета  

Студијски програм : 

Назив предмета:  

Наставник: 

Статус предмета: 

Број ЕСПБ: 

Услов: 

Циљ предмета 

 

 

Исход предмета  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

Практична настава  

 

Литература  

 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: 

(писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
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Књигa наставника 

Име и презиме   

Звање  

Назив институције у  којој 

наставник ради са пуним радним 

временом и од када 

 

Ужа научна односно уметничка 

област 
 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  

Избор у звање    

Докторат    

Специјализација    

Магистратура    

Диплома    

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

Р.Б. назив предмета      врста студија 

1.   

2.   

3.   

   

   

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) 

листе 
 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања   

Други подаци које сматрате релевантним 

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати 

књигу свих наставника у установи, која се у том слушају даје као прилог.  
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Прилог 5.2.3 – Евиденција о присутности студента и реализације наставе 

ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИСУТНОСТИ СТУДЕНАТА И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА 

ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У 

КИКИНДИ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА / САРАДНИКА: _____________________________________ 

ПРЕДМЕТ:______________________________________________________________________ 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:____________________________________________________ 

ТИП ПРЕДМЕТА:    обавезни     изборни 

ГОДИНА СТУДИЈА:  прва     друга     трећа 

СЕМЕСТАР:   1.     2.     3.   4.     5.     6. 

ДАТУМ:______________________________ВРЕМЕ: од:___________до:_____________ 

НАСТАВА:  предавања     вежбе     остало__________________________________ 

ТИП НАСТАВЕ:  редовна настава по распореду     надокнада     консултативна наставa 

ФОНД ЧАСОВА:___________________________ 

 

 ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 

 Струковни васп. деце предшколског узраста;  

 Струковни васп. деце у јаслицама, здравственим и 

социјалним установама; 

 Струковни васпитач за традиционалне игре; 

 Струковни педагошки асистент. 

 Методика развоја говора 

 Инклузивно васпитање 

 Методика културе покрета и музике 

 Методика физичког и здравственог 

васпитања 

 Методика упознавања околине 

 Методика ликовног васпитања 

 ДОШКОЛОВАЊЕ   предшколци         медицинари 

 

ПОТПИСИ СТУДЕНАТА (студент својим потписом потврђује да је настава 

реализована): 

1.  2.  3.  4.  

5.  6.  7.  8.  

9.  10.  11.  12.  

13.  14.  15.  16.  

17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  

25.  26.  27.  28.  

29.  30.  31.  32.  

33.  34.  35.  36.  

37.  38.  39.  40.  

41.  42.  43.  44.  

45.  46.  47.  48.  

49.  50.  51.  52.  

53.  54.  55.  56.  

57.  58.  59.  60.  

61.  62.  63.  64.  

65.  66.  67.  68.  

69.  70.  71.  72.  

73.  74.  75.  76.  
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Попуњено дана:___________________________      

Наставник/сарадник:_______________________________ 

Предато дана:_____________________________      

Примио:_________________________________________ 

 

 

Прилог 5.2.4. – Евиденција присуства запослених  

 

20. ДЕЦЕМБАР 2014. 
ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У  

ВШССОВ У КИКИНДИ 

РЕД. 

БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
ВРЕМЕ 

ДОЛАСКА 
ПОТПИС 

ВРЕМЕ 

ОДЛАСКА 
ПОТПИС 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 

 

 

 

 

Прилог 5.2.5  - Прозивник за евиденцију студената, присутности наставе и предиспитних 

поена 
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СМЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТ 

ШКОЛСКА 2015/2016.  ГОДИНА ПРЕДМЕТ_________________ 

ПРВА ГРУПА 

Бр.инд

екса 

Презиме 

и име 

Термини реализације наставе Предиспитне 

обавезе 

            

 

       

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

 

ПОТПИС ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА 

 

Прилог 5.2.5  - Извод из Статута 

 

Члан 60. 

Основне струковне студије трају три године и њиховим завршавањем стиче се 180 

ЕСПБ бодова. 

Завршетком струковних студија стиче се стручни назив: струковни васпитач  деце 

предшколског узраста,  струковни васпитач за традиционалне игре, струковни васпитач 

деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама и струковни педагошки 

асистент,  са назнаком звања првог степена струковних студија из области  педагошких 

наука    bachelor/ bachelor  ( appl.).   

Члан 61.  

Пренос ЕСПБ бодова  може се извршити између различитих  основних струковних 

студија. 

Критеријум и услови преноса ЕСПБ бодова из става 1.  регулисани су у складу са 

Законом. 

 

Члан 62.  

Студије се организују према студијском програму који доноси Наставно-научно 

веће Школе. 

Студијски програм садржи:  

1) назив и циљеве студијског програма;  
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2) врста студија и исход процеса учења;  

3) стручни назив;  

4) услове за упис на студијски програм;  

5) листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са 

оквирним садржајем;  

6) начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика 

студија;  

7) бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са Европским системом 

преноса бодова (ЕСПБ);  

8) бодовну вредност завршног рада на основним струковним и специјалистичким 

студијама исказану  у ЕСПБ бодовима;  

9) предуслове за упис појединих предмета, или групе предмета;  

10) сразмеру поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту;  

11) начин избора предмета из других студијских програма;  

12) услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних 

области студија;  

13) друга значајна питања у складу са Законом.  

 

програма који се финансира из буџета доноси Оснивач. 

Члан 69.  

Школска година почиње по правилу 1. октобра и траје 12 календарских месеци. 

Настава се, по правилу, изводи у току два семестра, од којих сваки траје 15 

наставних недеља.  

Оптерећење за једну школску годину износи укупно 60 ЕСПБ бодова. 

Настава у зимском семестру почиње, по правилу, 1. октобра и траје до 15. јануара, 

а у летњем семестру почиње, по правилу, 16. фебруара и траје до 31. маја.  

Активна настава обухвата, најмање 600 часова наставе на годишњем нивоу.  

Настава се може организовати у блоковима у укупном трајању од 30 недеља, чије 

се појединачно трајање утврђује општим актом Школе. 

Настава појединачних предмета се изводи у току једног семестра, или једног блока, 

а најдуже у току два семестра. 

Члан 70.  

Студије се изводе на српском језику. 

б) Правила студија 

Члан 71.  

Студент на почетку школске године-семестра уписује одређени број предмета из 

студијског програма и то: 

- студент који се финансира из буџета мора да упише најмање онолико предмета 

колико је  потребно да оствари пуни обим бодова предвиђен за ту годину - упише и 

положи предмете за 60  ЕСПБ бодова; 

- студент који се сам финансира мора да упише број предмета који обезбеђују 

најмање 37 ЕСПБ бодова. 

Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину 

студија. 

Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са 

студијским програмом. 

Члан 72.  

Предавања и други облици наставе организују се за све студенте, без обзира у ком 

статусу је студент уписан. 

Школа је дужна да сваке школске године информише студенте о начину, времену и 

месту одржавања наставе, циљевима, методама и садржајима наставе, о садржајима, 
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методама, критеријумима и мерилима испитивања, о начину остваривања увида у 

резултате, као и о другим питањима од значаја за студенте.  

Информацијски пакет из става 2. објављује се пре почетка школске године на 

интернет адреси Школе, или на други погодан начин. 

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске 

године, уписује тај предмет. 

Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти, или се 

определити за други изборни предмет. 

Студијским програмом може се условити опредељење студента за одређени 

предмет претходно положеним испитима из једног, или више предмета утврђених 

студијским програмом. 

Правилником о  студирању ближе се утврђује начин и поступак студирања у 

Школи. 

Члан 73.  

Студент је обавезан да испуњава наставне и предиспитне обавезе, и да извршава 

друге обавезе утврђене Статутом и Правилником о  студирању. 

 

 

Прилог 5.2.5  - Извод из Правилника о условима и поступка уписа на студије и правилима 

студирања 

 

 

Члан 38. 

1) Школа остварује студије првог степена – основне струковне студије, акредитованих 

струковних студијских програма : 

 Струковни студијски програм васпитача деце предшколског узраста  

 Струковни студијски програм васпитача за традиционалне игре 

 Струковни студијски програм васпитача деце у јаслицама, здравственим и 

социјалним установама 

које трају три године и чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова. 

 

   и студије другог степена: 

 Специјалистичке струковне студије за оба студијска програма, које трају једну 

годину и чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова.  

 

 2. ШКОЛСКА ГОДИНА 

 

Члан 39. 

1) Школа организује и изводи студије у току школске године која, по правилу, почиње 

1.октобра и траје 12 календарских месеци – завршава се 30.септембра. 

2) Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних недеља и 12 

недеља за консултације, припрему испита и испите. 

3) Настава се организује током 2 (два) семестра, од којих сваки траје 15 недеља. 

4) Настава појединачних предмета се организује и изводи у току једног семестра, а најдуже 

у току два семестра. 

5) Настава обухвата највише 30 часова предавања и вежби седмично. 

6) Настава у зимском семестру почиње, по правилу, 1. октобра и траје до 15. јануара, уз 

новогодишњи и божићни распуст у трајању од осам дана, а у летњем семестру почиње, по 

правилу, 11.фебруара а завршава се 1. јуна, уз пролећни распуст током трајања априлског 

испитног рока. 
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7) Школа организује и изводи студије на српском језику. 

 

 3. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

Члан 40. 

1) План извођења наставе доноси Наставно-научно веће на предлог директора Школе, у 

складу са студијским програмом. 

2) Планом извођења наставе утврђују се: 

1)       наставници и сарадници који ће изводити наставу; 

2)       места извођења наставе; 

3)       почетак и завршетак, као и временски распоред извођења наставе; 

4)       облици наставе (предавања, вежбе, студијске групе, консултације и друго); 

5)       начин полагања испита, испитни рокови и мерила испитивања; 

6)       попис литературе за студије и полагање испита; 

7)       остале важне чињенице за уредно извођење наставе. 

3) Препоручена литература за поједини испит мора да буде усклађена са обимом 

студијског програма, на начин утврђен тим програмом. 

4) План извођења наставе објављује се пре почетка наставе у семестру на који се односи 

на интернет страницама Школе и јаван је. 

5) План извођења наставе може се мењати и током школске године, у оправданим 

случајевима, при чему се измене морају објавити на начин на који је објављен изворни 

план. 

 8)  Независно од правила предвиђених у претходним ставовима овог члана, а посебно 

става 7., наставници, ценећи сваки појединачни захтев студената, могу одлучити да дају 

потпис о извршењу предиспитних обавеза, који омогућава право да изађу на испит, под 

условом да уз консултативну наставу, непосредну и путем мејла, ураде  семинарске 

радове, практичне радове, учешће у пројектима и др. и тиме на овај начин  стекну 

неопходан број предиспитних бодова.  

 

 4. ОБИМ СТУДИЈА  

Члан 41. 

1) Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија 

изражава се збиром ЕСПБ бодова. 

2) Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 

40-часовне радне недеље током једне школске године. 

3) Укупно ангажовање студента састоји се од: 

1) активне наставе (предавања, вежбе, студијске групе, практикуми, семинари, 

практична настава, менторска настава, консултације, презентације, пројекти и друго ); 

2) самосталног рада; 

3) колоквијума; 

4) испита; 

5) израде завршног рада; 

6) добровољног рада у локалној заједници, организованог од стране Школе на 

пројектима од значаја за локалну заједницу (хуманитарна активност, подршка 

хендикепираним лицима и друго); 

7) других облика ангажовања, у складу с општим актом Школе (учешће у пројектима 

Центра за континуирану едукацију, стручна пракса и друго). 

 

4) Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада из става 3. тачка 6. овог 

члана уређује Наставно-научно веће. 

5) Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 нити већи од 900 часова 

у току школске године. 
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6) Изузетно, ако је студијским програмом предвиђен повећан број практичне и/или 

теренске наставе, највећи број часова из претходног става може бити више од 900. 

7) Предмети из става 1. овог члана су, по правилу, једносеместрални, тако да збир од 30 

ЕСПБ бодова по правилу одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-

часовне радне недеље током једног семестра. 

8) Изузетно, настава се може организовати и у другим временским целинама (триместри, 

блок настава, модули и друго), чије се појединачно трајање утврђује студијским 

програмом Школе, при чему укупно годишње трајање такве наставе износи 30 наставних 

недеља и 12 недеља за консултације, припрему испита и испите. 

 

 

 

 

Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање 

активних компетенција наставника и сарадника  

 

 

Прилог 5.3.1. – Правилник  о образовању и стручном усавршавању наставника и 

сарадника    

 

У складу са одредбама члановa 3. тачка 2 ,  члан 49. и 59.  тачке 5 и 6 и члана 76. 

Закона о високом образовању, члана 124. став 1 тачка 10 и став 2 тачка 5 и члана 126  

Статута  Школе, Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, на седници одржаној 20.05.2009. године усвојио је следећи Правилник, који је 

објављен на огласној табли 22.05.2009. године, те ступа на снагу и почиње да се 

примењује од 30.05.2009. године 

 

 

ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВАЊУ И СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА 

И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овим правилником уређује се остваривање права запослених на Високој школи 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди (у даљем тексту: Школа) на 

коришћење накнаде и одсуства ради образовања и стручног усавршавања. 

 

Члан 2. 
Школа омогућава стручно усавршавање и образовање запослених у складу са 

потребама научно-наставног и истраживачког рада, потребом за иновираним процесима 

рада или техничко-технолошким унапређењем и осталим специфичним потребама радног 

места  и у том циљу обезбеђује материјалне, организационе и друге услове. 

 

II ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
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Члан 3. 

Образовање и стручно усавршавање обухвата  право на: 

 

1) учешће на научним и стручним скуповима који се организују у земљи и 

иностранству (као што су конгреси, симпозијуми, семинари, саветовања, конференције и 

слично); 

2) одлазак на стручно усавршавање и студијски боравак у иностранству; 

3) дошколовавање, односно доквалификацију или преквалификацију; 

4) оспособљавање у току рада кроз посебне програме специјалистичких курсева 

из области од значаја за Школу, односно одређену организациону јединицу 

Школе; 

5) учешће на веб презентацијама. 

 

III СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Члан 4. 
Средства за образовање и стручно усавршавање запослених предвиђају се годишњим 

финансијским планом, а обезбеђују се из: 

1) буџета Републике; 

2) пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и 

консултантских услуга, 

3) других средстава која се Школи додељују наменски; 

4) сопствених средстава и др. извора финансирања. 

Члан 5. 

Наставно-научно веће Школе, на предлог катедри (смерова) и осталих 

организационих јединица Школе, доноси за сваку календарску годину План и програм 

стручног усавршавања и образовања запослених, који садржи облик његове реализације, 

место и време реализације, финансијска средства потребна за реализацију стручног 

усавршавања и образовања и динамику њиховог обезбеђивања, најкасније до краја 

школске године за наредну календарску годину. Реализација плана спроводи се у 

зависности од расположивих и прикупљених средстава Школе. 

IV ОДСУСТВА РАДИ УСАВРШАВАЊА 

 

Члан 6. 

У циљу реализације програма стручног усавршавања и праћења научних 

достигнућа, лицу са академским, научним или сарадничким звањем Школа може у току 

године финансирати учешће на два научна, односно стручна скупа у земљи (конгреси, 

симпозијуми, семинари, саветовања, конференције и слично). 

Наставник, односно сарадник може учествовати са радом и на више научних, 

односно стручних  скупова, у односу на ограничење из става 1. овог члана, а Школа 

финансира учешће на тим скуповима у складу са расположивим средствима. 

 

 

Члан 7. 

Лице са академским или научним или сарадничким звањем, које учествује на 

научном, односно стручном скупу у иностранству, за које има прихваћен реферат, 

кореферат или саопштење, има право на плаћено одсуство, а ако организатор скупа не 

сноси или делимично сноси путне и друге трошкове, може се одобрити партиципација тих 

трошкова, у складу са посебном одлуком директора Школе. 

 

Члан 8. 
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Лице са академским или научним или сарадничким звањем, може се упутити на 

одређено време до 90 дана на други факултет, институт или сличну институцију у 

иностранство ради обучавања, упознавања, истраживања одређене проблематике, размене 

искустава и слично, ако је то од користи за наставни и научни рад у Школи. 

 

Члан 9. 

Наставник има право на одсуство за време усавршавања и студијског боравка у 

иностранству, уколико има обезбеђено финансирање трошкова боравка, односно 

стипендију. 

Одсуство из става 1 овог члана, у зависности од његовог карактера, може бити 

плаћено или неплаћено. 

Једнократно одсуство може трајати најдуже годину дана, с тим да се ново одсуство 

по основу из става 1 овог члана може користити тек по истеку три године од завршетка 

претходног одсуства. 

 

Члан 10. 
Сарадник у настави или сарадник за истраживање може користити плаћено 

одсуство у трајању од укупно 30 дана у току једне године, у сврху испуњавања обавеза 

предвиђених наставним или истраживачким програмом постдипломских, односно 

докторских студија. 

 

Члан 11. 

Укупно одсуство по једном запосленом, које се може одобрити  у току једне 

студијске године не може бити дуже од 30 дана. 

Одсуства у трајању дужем од тридесет дана до шест месеци одобрава директор 

Школе. 

Одсуства у трајању преко шест месеци одобрава директор, на предлог Наставно-

научног већа. 

 

Члан 12. 

Захтев за одсуство подноси се у писаном облику, са образложењем и 

документацијом која омогућава ближи увид у циљ и садржину одсуства. 

Уз захтев за одсуства дужа од 30 дана, прилаже се и сагласност организационе јединице 

Школе. 

 

V СЛОБОДНА ГОДИНА СТУДИЈА 

 

Члан 13. 
Слободна година студија одобрава се у циљу усавршавања, наставницима и 

сарадницима, као једногодишњи, односно једносеместрални допуст. 

Право на слободну годину студија има наставно особље из става 1. овог члана које 

је у одговарајућем наставном звању провело непрекидно у Школи  најмање пет година.  

Једно лице може остварити право на слободну годину највише два пута у току свог 

укупног ангажовања у Школи, у размаку од  пет година. 

Слободна година студија се користи као плаћено одсуство. 

Слободна година студија се може узети када то дозвољавају услови у 

Школи,односно организационој јединици Школе. 

 

Члан 14. 
Захтев за слободну годину студија подноси се најкасније шест месеци пре времена 

када се жели започети њено коришћење. 
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања и објављивања на 

огласној табли Школе.  

 

                                                                                Председник Савета Школе 

 

                                      ___________________________ 

                                                                          мр Бранко Прентовић 

 

 

Правилник је објављен на огласној табли Школе 22.05.2009. године 

Председник Савета Школе 

 

___________________________ 

                    мр Бранко Прентовић 

 

 

Прилог:5.3.2. Стручно усавршавање наставника и сарадника  

 

Трошкови стручног усавршавања запослених ( семинари, научни скупови и конференције 

)     2015. година 

Име и презиме релација             Датум и назив скупа 

1.Миланков 

Мирјана 

Рјазањ, Русија 08-10.10.15.     

 међународна конференција 

2.Мијић Зоран Ша-Зг-Ша 

 

27.-28.02.15.     

међун.науч.скуп, Загреб 

3.Арсенијевић 

Јасмина 

 

Београд 

Тигру Муреш 

 

10.12.15.            

међун.науч.струч.конфер. 

08-09.10.15.       

међународни стручни скуп 

4.Маљковић 

Миланка 

Тигру Муреш 08-09.10.15.       

међународни стручни скуп 

5.Мађарев 

Милан 

Марибор 

Марибор 

09-13.09.15       

Бијенале луткар. Стваралаца 

17-20.10.15.      

међународни фестивал 

 

 

 

Трошкови стручног усавршавања запослених, (докторске студије) 

Име и презиме Намена 

1.Плањанин-Симић        Докторске студије 



191 

 

Кристина 

 

 

- Трошкови стручног усавршавања запослених ( семинари, научни скупови и 

конференције ) 

     2014. година 

Име и 

презиме 

релација             Датум и назив скупа 

1.Грујић 

Тамара 

Ки-Бг-Ки 11.-13.09.14.   

скуп слависта у Вукове дане 

2.Миланков 

Мирјана 

Новосибирс

к 

11.-15.11.14.    

међународна конференција 

3.Мијић 

Зоран 

Ша-Зг-Ша 

 

21.-23.02.14.     

међун.науч.скуп, Загреб 

 

4.Арсенијеви

ћ Јасмина 

 

НСВр.бања 

НС 

Тигру 

Муреш 

 

12.-15.06.14.     

 међун.науч.струч.конфер. 

09-10.10.14.       

међународни струч. скуп 

5.Маљковић 

Миланка 

Суботица 06.06.14.           

 научни скуп Монтесори 

6.Којић 

Мирослава 

Смедерево 28-30.11.14.        

научни скуп 

7.Бркљач 

Тања 

Ки-Зр-Ки 09.12.14.             

научни скуп 

8.Мађарев 

Милан 

Бг-Мариб.-

Бг 

17.-26.10.14.       

међун.научни фестивал 

 

- Трошкови стручног усавршавања запослених ( семинари, научни скупови и 

конференције ) 

     2013. година 

Име и презиме релација             Датум и назив скупа 

1.Грујић Тамара        - 

Ки-Бг-Ки 

17.-19.05.13.      

међун.научни скуп-Пале 

14.09.2013.        

међун.науч.скуп слависта 

2.Месарош-Живков   

Ангела 

Ки-НС-Ки 06.06.2013.        

конгрес антроп.друшт.Срб. 

3.Мијић Зоран Ша-Зг-Ша 

Ша-НС-Ша 

Ша-НС-Ша 

22.-24.02.13.      

међун.науч.скуп, Загреб 

10.-11.05.13.      

међун.науч.скуп, Н.Сад 

06.-08.09.13.     м 

еђун.стручна конференц. 

4.Арсенијевић 

Јасмина 

 

НС-Пале-НС 

 

 

17.-19.05.13.     

међун.науч.струч.конфер. 

5.Балаћ Слободан НС-Пале-НС 17.-19.05.13.     

међун.науч.струч.конфер. 
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6.Прентовић Бранко Оџ-Сар-

Оџаци 

20.-21.09.13.      

међун.науч.скуп Ист.Сар. 

7.Којић Мирослава Ки-Бг-Ки 25.10.2013.         

научни скуп 

8.Бркљач Тања Ки-Бг-Ки 09.11.2013.         

међун.научни скуп 

9.Мађарев Милан Бг-Мариб.-Бг 19.-24.10.13.       

међун.научни фестивал 

 

 

Трошкови стручног усавршавања запослених, (докторске студије) 

Име и презиме Намена 

1.Стојановић Драгана докторске студије 

2.Степанов Милорад Докторске студије 

 

 

 

 

СТАНДАРД 6: КВАЛИТЕТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, 

УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА  

 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди у складу са својим 

могућностима обезбеђује услове за усавршавање наставника (научно-стручне 

конференције, издавачка делатност...), услове за рад (просторно-технички услови, број 

библиотечких јединица...). Школа је организатор научно-стручне конференције 

Методички дани у чију организацију су укључени сви запослени, а наставницима пружа 

могућност за презентовање научних и стручних радова и објављивања у Зборнику 

Методичких дана. Правилником о издавачкој делатности пружа се могућност 

објављивања уџбеника, приручник и наставног материјала, као и Зборника школе, који је 

носилац категоризације М53. 

 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је школске 

2015/16.годин поднела ИПА пројектну документацију за међугранични пројекат под 

називом ``Заједно кроз образовање и културу`` са партнерима ЗАПАДНИМ 

УНИВЕРЗИТЕТОМ ИЗ ТЕМИШВАРА/РУМУНИЈА (WEST UNIVERSITY of Timisoara)/ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБУКУ НАСТАВНИЦА (TEACHER TRAINING DEPARTMENT) и 

Предшколском установом Зрењанин. 
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У циљу пружања што ефикаснијих и потпунијих услова за рад и учење школа већ 

неколико година има изузетну сарадњу регулисану Уговорима о пословно-техничкој 

сарадњи са: 

1. Домом ученика и студената „Никола Војводић“ (обезбеђен смештај студената, 

исхрана самофинансирајућим студентима и друге погодности); 

2. Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ - вежбаоница за струковне васпитаче 

деце предшколског узраста и за струковне васпитаче деце јасленог узраста – 

реализација методичких активности и праксе; 

3. АДНМ Гусле – вежбаоница студентима смера за традиционалне игре – реализација 

праксе; 

4. Народна библиотека „Јован Поповић“- студенти наше школе имају посебне 

привилегије везане за коришћење библиографског фонда. Професори школе сваке 

године достављају списак неопходних стручних књига као предлог набавке нових 

библиографских јединица за наредну годину. Библиотека располаже са преко 30000 

стручних наслова из научних области везаних за реализацију студијских програма у 

школи, а који су свакодневно доступни нашим студентима; 

5. Средња стручна школа „Милош Црњански“ – са којом имамо неколико 

заједничких просторија; 

6. Уговором о пословно-техничкој сарадњи практична настава је обезбеђена у Општој 

болници Кикинда;  

7. Мрежа РЦ И ЦСУ Србије са седиштем у Кикинди са којима је успостављена сарадња 

на регионализацији специјализованих семинара, курсева, тренинга и других облика 

перманентног образовања; 

8. Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама из Кикинде, са којим 

је успостављена сарадња са циљем усавршавања и унапређивања инклузивног 

образовања и васпитања деце са посебним потребама. 

9. Факултет за књижевност, историју и теологију Западног универзитета у 

Темишвару и Факултет за социологију и психологију Западног универзитета у 

Темишвару са којима је успостављена међународна сарадња на организацији научно-

стручног скупа „Методички дани“ ; 

10. ЈУ Центар за културу Колашин, орг.јединица „КУД Мијат Машковић“ из 

Колашина са којим је успостављена сарадња на гостовању студената са циљем 

обављања практичног рада са дечјим ансамблима КУД-а као и гостовање ансамбла 

КУД-а у ВШССОВ у Кикинди. 

11. Геронтолошки центар из Кикинде са којима је успостављена сарадња у облику 

обезбеђивања услова за извођење практичне наставе и вежби за смер Струковни 

васпитач деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама. 

12. Независни сибирски институт из Новосибирска, Русија, са којим је успостављена 

сарадња у виду прикључивања научним и образовним активностима, кроз 

размењивање искустава и информација 

13. Универзитет у Скадру "Luigj Gurakuqi", Албанија, са којим је успостављена 

сарадња у виду унапређивања високог образовања, научних истраживања и развоја. 

14. Јужни Федерални Институт, Ростов на Дону, Русија, са којим је успостављена 

сарадња у виду реализације истраживања образовних и  научних пројеката, кроз 

додатне програме образовања и развијање и публиковање резултата научних 

истраживања.  

 

 

http://dukikinda.edu.rs/
http://buza971-001-site1.smarterasp.net/
https://www.facebook.com/adznmgusle/
http://kibiblioteka.org.rs/
http://www.miloscrnjanski.edu.rs/
http://www.obki.rs/
http://www.obki.rs/
http://www.csu.rs/
http://gckikinda.org.rs/
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У циљу сагледавања квалитета  научноистраживачког, уметничког и стручног рада 

обављена је Swot анализа чији подаци указују на следеће : 

Снаге 

 свест о властитој одговорности за професионални развој; 

 актуелни пројекат: студије на даљину; 

 оптимална сарадња са националном и међународном академском заједницом; 

 свест о неопходности укључења у европски образовни простор; 

Слабости  

 неодговарајућа инфраструктура у подручју информацијских технологија;  

 недостатак финансијских сопствених извора; 

 недостатак финансијске подршке од стране државних институција; 

Могућности 

 повећање мобилности студената на универзитетском, државном и међународном 

нивоу; 

 повећан интерес међународних институција за започињање и финансирање 

истраживачких пројеката; 

 прихватање партнерског односа од стране иностраних високих школа и факултета; 

 властито интердисциплинарно и мултидисциплинарно образовање; 

 могућност консултантског рада; 

 пројекат студија на даљину; 

Претње  

 непостојање средстава за научноистраживачки рад;  

 низак ниво знања енглеског језика; 

 непоседовање project management вештина; 

 некритичко преузимање иновацијских решења иностраних програма непримерених 

нашим приликама; 

 

ц ) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 6 

 окупљање најталентованијих студената и њихово даље профилирање; 

 рад на развоју научне критике и вештина рецензирања; 

 континуирано јачање издавачке делатност; 

 континуирана организација симпозијума, скупова, семинара, презентација; 

 континуирана сарадња с институцијама које се баве сродним делатностима; 

 реализација научних и стручних пројеката; 
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 реализација акредитованих програма  стручног усавршавања; 

 довршавање  научних радова у постојећим пројектима, објављивање радова у 

Зборнику ВШСС и сарадња са стручно-научним часописима других школа; 

 ажурирање  информација потребних за  Веб сајт школе; 

 ангажовање, у својству предавача, признатих научника или књижевника; 

 научни ангажман наставника и сарадника у оквиру пројеката школе; 

 учешће на научним скуповима у земљи и иностранству; 

 организовање разговора и представљање публикација чији су аутори 

наставници / сарадници запослени у школи;  

 саопштавања информација о томе у које пројекте су поједини наставници 

укључени и шта су до сада о својим наставним и научно-истраживачким 

налазима публиковали;  

 подстицати стручно усавршавање и професионални развој млађих кадрова а 

нарочито оних који приводе крају израду докторске тезе; 

 проналажење и аплицирање пројеката везаних за стручно усавршавање 

професора и студената. 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 6 

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави дате су у 

електронском облику на сајту школе, http://www.vaspitacka.edu.rs 

 

Табела 6.1. Назив и број  текућих научноистраживачких/уметничких   пројеката чији  

су  руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи. 

 

 

Редни 

број 

Назив и евиденциони 

број пројекта 

Домаћи (Д) и 

међународни 

(М) 

Назив 

финансијера 

Број 

учесника на 

пројекту 

1.     

2. 
    

 

 

 

http://www.vaspitacka.edu.rs/
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Табела 6.2.  Списак  наставника  и  сарадника  запослених  у високошколској 

установи, учесника у текућим међународним и домаћим пројектима 

Редни 

број 
Име презиме Звање Назив пројекта 

1. 

Весна Срдић Истраживач А3 

категорије 
''Породица као 

протективни 

фактор менталног 

здравља 

предшколске деце'' 

 

2. 

Јасмина Арсенијевић Проф. стуковних 

студија 

Дигиталне медијске 

технологије и 

друштвено 

образовне промене, 

број 47020, 

финансиран од 

стране 

Министарства 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

Републике Србије, 

домаћи 

интердисциплинарни 

научни пројекат 
 

 

 

Табела 6.3.  Збирни  преглед  научноистраживачких и уметничких резултата  у 

уставови у претходној календарској години према критеријумима Министарства 

 

Редни 

број 

Резултат (назив 

научног/уметничког резултата) 

*Према Правилнику 

Министарства  

(М10, М20, М30, М40, 

М60, М70, М80, M90)    

Број 

резултата 

1. 

Липовац, В., Срдић , В.(2015). 

Општа педагогија, Приручник – 

први  и други део, Знатижеља, 

Нови Сад. 

M 41 7 

2. 

Арсенијевић Јасмина, Андевски 

Милица (2015) Креативност у 

простору интернета. Дигиталне 
медијске технологије и друштвено-

образовне промене 5, 22-23. мај 2015, 

Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 

11-21. 

 

M14=4 Rad u tematskom 

zborniku međunarodnog 

značaja  

 

1 

3. 
Arsenijević Jasmina, Andevski 

Milica (2015) Media Convergence 

M23=4 Rad u međunarodnom 1 
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and Diversification - The Meeting 

of Old and New Media. Procedia 

Technology 19: 1149–1155.  

 

Arsenijević Jasmina, Andevski 

Milica (2015) New Media 

(Un)Literacy Of Employees In 

Serbian Education. Proceedings of 

the 10
th

 International Conference on 

Virtual Learning
1
, 95-101. 

 

Arsenijević Jasmina, Andevski 

Milica (2015) New Media Literacy 

in Educational Settings, 

Proceedings of the SMART 

conference, 18-21 September, 

Timisoara, Romania, pp. 33-39. 

 

časopisu  

 

4. 

Arsenijević Jasmina, Andevski 

Milica (2015) Građanski aktivizam 

i nova medijska pismenost. 

Sociološki pregled, 1 (49): 71-93. 

M24=4 Rad u časopisu 

međunarodnog značaja 

verifikovanog posebnom 

odlukom  

 

`1 

5. 

Arsenijević Jasmina (2015) Od 

decentralizacije obrazovanja do 

nastavnika lidera. Zbornik radova 

sa 13. Međunarodne naučno-stručne 

konferencije Doba znanja. Sremski 

Karlovci: Fakultet za menadžment, 

25. septembar, str. 32-39. 

M31=3 Predavanje po pozivu 

sa međunarodnog skupa 

štampano u celini 

 

1 

6. 

Arsenijević Jasmina (2015) Od 

decentralizacije obrazovanja do 

nastavnika lidera. Knjiga rezimea 

sa 13. Međunarodne naučno-stručne 

konferencije Doba znanja 2015. 25. 

septembar 2015, Sremski Karlovci, 

Srbija, str. 12-13. 

M32=1,5 Predavanje po 

pozivu sa međunarodnog 

skupa štampano u izvodu 

 

1 

 

Andevski Milica, Arsenijević Jasmina, 

Vidaković Mira (2015) Kreativnost u 

antinomijama (post)informatičkog 

doba, Zbornik radova 20. 

Međunarodnog naučnog skupa: 

Darovitost i kreativnost – razvojna 

perspektiva kreativne performanse, 

Vršac, Arad (20) 2015, str. 39-51. 

 

Arsenijević Jasmina (2015) 

M33=1 Saopštenje sa 

međunarodnog skupa 

štampano u celini  

 

 

                                                 
1
 October 31, 2015 - TIMISOARA; Organizers: University of Bucharest, Faculty of Mathematics and Computer 

Science - Vest University of TIMISOARA, Siveco Romania; Location: Vest University of TIMISOARA, Faculty of 

Mathematics and Computer Science, ROMANIA 
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Interaktivna nastava – praksa jedne 

visokoškolske ustanove, Zbornik 

radova sa Međunarodne konferencije 

Značaj porodice u formiranju kreativne 

ličnosti, Novi Sad, str. 146-159. 

 

Nikolić Marija, Arsenijević 

Jasmina (2016) Komparacija 

zakona o zadrugama u  

republici srbiji i zemljama u 

okruženju. Zbornik radova sa 

Međunarodne konferencije “Limen”, 

Beograd, str. 241-249. 

 

7. 

Arsenijević Jasmina, Andevski Milica 

(2015) Creativity in the internet area. 

Book of Abstracts,Conference The 

Bridges of Media Education, VII, 

22.maj 2015, Novi Sad, str.4. 

 

Andevski Milica, Arsenijević Jasmina, 

Vidaković Mira (2015) Od didaktičkih 

orijentacija moderne i postmoderne 

ka didaktici u krizi, 21 Okrugli sto o 

darovitima, Daroviti i didaktička 

kultura; 21st Round table on giftedness, 

The gifted and didactic culture, 

International scientific conference, Book 

of abstracts, Zbornik rezimea sa 

međunarodnog naučnog skupa, 

05.06.2015., Vršac, str. 21. 

 

Arsenijević Jasmina (2015) 

Metodološki okvir istraživanja 

interaktivne nastave. Knjiga 

rezimea sa Međunarodne naučno-

stručne konferencije Metodički dani 

2015. 30. maj 2015, Kikinda, Srbija, 

str. 42-44. 

M34=0,5 Saopštenje sa 

međunarodnog skupa 

štampano u izvodu  

 

1 

8. 

Knjiga rezimea sa Međunarodne 

naučno-stručne konferencije 

Metodički dani 2015. 30. maj 2015, 

Kikinda, Srbija. 

M36=1 Uređivanje zbornika 

saopštenja međunarodnog 

naučnog skupa 

 

1 

9. 

Аrsenijević Jasmina, Andevski 

Milica (2015) Mreže medijske 

stvarnosti – Upravljanje razvojem 

multimedijskih kompetencija. 

Visoka škola strukovnih studija za 

obrazovanje vaspitača „Mihailo 

Palov“ u Vršcu i Filozofski fakultet 

u Novom Sadu, Vršac. 

M42=5 Monografija 

nacionalnog značaja  

 

1 

10. Arsenijević Jasmina (2015) M51=3 Rad u vodećem 1 
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Kolektivna inteligencija kao 

društveni potencijal. Časopis 

Kultura 146, 203-220.  

časopisu nacionalnog značaja 

 

11. 

Arsenijević Jasmina, Dumitrana 

Magdalena, Sorin Duţă D., Paraschiv 

Roxana (2015) Using Interactive 

Teaching In Higher Education - A 

Comparative Study. 

Psihopedagogia Copilului 14, 59-74. 

M53=1 Rad u naučnom 

časopisu  

 

 

12. 

Kristina Planjanin Simić:„Tajna 

brojalica, povezanost svakodnevne 

upotrebe brojalica sa upoznavanjem i 

savladavanjem osnovnih 

matematičkih funkcija kod darovite 

dece“,  

Zbornik rezimea međunarodnog  

naučnog skupa- 21. Okruglog stola o 

darovitima „Daroviti i didaktička 

kultura“, Vršac, jun. 2015,82 

M33 1 

13. 

 Kristina Planjanin Simić:„Promene 

u strukturi porodice i uticaj na dečiji 

folklor kod Rumuna u Banatu“, 

Zbornik radova međunarodne 

konferencije: Uticaj porodice na 

formiranje kreativne ličnosti, 

Filozofski fakultet, Novi Sad, 2015, 

M33 1 

14. 

Jeremić, B., Černjak-Šimonji, R., Markov, 

Z., Pantić, J.The Effects of Applying the 

Vocal Performance Teaching Method on the 

Social-Emotional Competencies (SEC) of 

Children in Early Education 

M-23 1 

15. 

Kojić, M., Zeba, R., Markov, Z.(2015). 

Crtež i likovni izraz u otkrivanju i suzbijanju 

dječje agresivnosti. Život i škola, 61(1), 163-

176. 

M-53 1 

16. 

Крнета,Љ, Мијић,З., Важић, А., (2015). 

Информатичке технологије у служби 

богаћења здравствене културе деце 

предшколског узраста кроз едуковање 

родитеља иваспитача. Зборник 

радова,ВШССОВ Кикинда 2015/1 

М-53  

1 

17. 

Janjić, I., Petković, V., Grujić, T. 

(2015). „Key Aspects of the Use of 

Information and Communication 

Technologies for Students – Future 

Preschool Teachers“, DOI 

10.12753/2066-026X-15-116, 

Quality and efficiency in eLearning, 

2015, Vol. 11, No 2, pp. 173–179, 

M – 23  

 

4 
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ISSN 2066-026X.                                                                             

18. 

Др Весна Марјановић 

Саопштење са међународног 

скупа штампано у целини 

М33 1 

19. 

Др Весна Марјановић 

Саопштење са међународног 

скупа штампано у изводу 

М34 1 

20. 

Grujić, T. Janjić, I., Кrneta,Lj., 

(2016). Textbooks and literature 

from computer science as 

educational barriers in the teaching 

communication“ ISSN 2066-

026XThe 12th International 

Conference eLearning and Software 

for Education, "Carol I" National 

Defence University, Bucharest, 

Romania.ELEARNING VISION 2020!, VOL II 2016 

():81-87 kobson.nb.rs 

M23=4 Rad u međunarodnom 

časopisu  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

Крнета, Љ., (2015). „Високо 

образовање и нови изазови“. 

Технички факултет Чачак, 

RPPO15. 

М53 – рад у научном 

часопису 

1 

22. 

Крнета,Љ., Месарош, Ж.,А., Важић, А., 

(2015). Интегрисање информатичких 

технологија у методику физичког 

васпитања презентовањем ергономских 

препорука за правилну употребу 

рачунара, Зборник радова,ВШССОВ 

Кикинда 2015/2 

М53 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kobson.nb.rs/
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Табела 6.4.Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни 

трогодишњи период. 

Р.Б

. 

Радови (на СЦИ/ ССЦИ листи)   у научним часописима са званичне 

листе ресорног министарства за науку у сладу са захтевима 

допунских стандарда за дато поље (аутори, назив рада, часопис, 

година) 

М 

1. 

Ilić, M., Sučević,V.,Srdić,V. (2013). Uticaj primene modela multimedijalnih 

prezentacija u obradi istorijskih sadržaja na uspeh učenika u razrednoj 

nastavi, Beograd : Pedagogija, br.3.  

51 

2. 

Srdić, V. ( 2014 ). Skriveni kurikulum i tacit znanja-put razvijanja akcione 

kompetentnosti nastavnika i studenata,  Tematski zbornik, Naučno – stručna 

konferencija Metodički dani 2013 – Kompetencije vaspitača za društvo 

znanja, VŠSSOV, Kikinda.   

53 

3. 

 

 

Lipovac, V., Srdić , V.(2015). Opšta pedagogija, Priručnik – prvi deo, 

Znatiželja, Novi Sad.   
41 

4. 

Srdić, V., Tasić, I., i dr. (2013). KEY ISSUES IN COOPERATION 

BETWEEN PARENTS AHD SCHOOL MANAGEMENT, ITRO, 

ZRENJANIN: Tehnički fakultet; str. 306 -314. 

33 

5. 

Arsenijević Jasmina, Andevski Milica, Maljković Milanka (2012) 

Teachers’ Emotional Intelligence Development Management – Necessity 

Of The New Age, Proceedings of INTED 2012 (6th International 

Technology, Education and Development Conference), 5th-7th March, 

Valencia, Spain, pp. 2894-2903. 

23 

6. 

Andevski Milica, Arsenijevic Jasmina, Maljković Milanka (2012) 

Computer In Media-Didactic Discourse, Proceedings of INTED 2012 (6th 

International Technology, Education and Development Conference), 5th-7th 

March, Valencia, Spain, pp. 2904-2913. 

23 

7. 

Andevski Milica, Arsenijević Jasmina, Spajić Blago (2012) Leadership 

Characteristics of Employees in School Systems in The Republic of 

Croatia and The Republic of Serbia. Croatian Journal of Education-

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 14 (4): 881-915. IF 0.125 

23 

8. 

Andevski Milica, Arsenijević Jasmina (2012) Correlation of Leadership 

Characteristics With Personality Traits of Employees in Schools in 

Serbia. The New Educational Review, 3 (29): 33-44. IF 0.149 

 

23 

9. 

Arsenijević Jasmina, Andevski Milica (2013) Correlation of Leadership 

With Professional Characteristics of Principals in Serbian Schools. The 

New Educational Review, 1 (31): 131-141. IF 0.149 

 

23 
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10. 

Miškeljin Lidija, Arsenijević Jasmina (2014) Quality of Teaching - Teachers’ 

and Students’ Perspectives. Proceedings of the 7th International Conference of 

Education, Research and Innovation, ICERI, 17-19. November, 2014, Seville, 

Spain, pp. 4552-4561. 

23 

11. 

Arsenijević Jasmina, Andevski Milica, Miškeljin Lidija (2014) (Self) 

Education and Knowledge Management Potentials on Web 2.0. 

Proceedings of th e 7th International Conference of Education, 

Research and Innovation, ICERI, 17-19. November, 2014, Seville, 

Spain, pp. 3956- 3965. 

23 

12. 

Arsenijević Jasmina, Andevski Milica (2015) Media Convergence and 

Diversification - The Meeting of Old and New Media. Procedia 

Technology 19: 1149–1155.  

23 
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Табела 6.5 Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три 

школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање 

 

Име кандидата Име ментора 
Назив дисертације 

/ година одбране 

Публиковани 

резултати – дати 

комплетне податке 

за сваки рад 

(аутори, назив 

рада, часопис, 

година) 

*М 

Данијела 

Радловић 

Чубрило 

др Душанка 

Обадовић 

др Маја 

Стојановић 

Ефекти примене 

мултимедије у 

настави физике у 

првом разреду 

средње стручне 

школе /2015. 

 
М7

1 

   

Radlović Čubrilo, D., 

Lozanov Crvenković, 

Z., Obadović, D. & 

Segedinac M. (2014). 

The application of 

multimedia and its 

effects on teaching 

physics in secondary 

school. Journal of the 

Institute for 

Educational Research 

(Zbornik Instituta za 

pedagoška 

istraživanja), Vol. 46, 

No. 2, 339-363. 

М2

4 

   

Radlović Čubrilo, D. 

(2015). Latent 

structure of scale for 

measuring students 

attitudes to 

multimedia in 

teaching physics 

[Latentna struktura 

skale za merenje 

stavova učenika 

prema 

М3

3 
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multimedijalnoj 

nastavi fizike]. In 

Sfantul Ierarh, N. 

(Ed.), Euroregional 

Teachers’ Symposium 

„Knowledge, 

Research, Profession: 

The Path to Personal 

Development”, Full 

Papers, Timisoara, 

Romania, Edition a, 

IV-a (pp. 36-40). 

Timisoara: Colegiul 

Tehnic „Regele 

Ferdinand I”. ISSN 

2248-3985 

   

Radlović Čubrilo, D., 

Čubrilo, D., Injac 

Zabrdac, V. & 

Obadović D. Ž. 

(2014). Examining the 

first year secondary 

school students 

attitudes to 

multimedia in 

teaching physics. 

Multi-dimensional 

Aspects of Learning 

and Teaching in 

Science and 

Mathematics 

Education (MALT 14 

Conference), 3-4 

October, Sombor, 

Serbia, Book of 

Abstracts, p. 62. 

М3

4 

Милорад 

Степанов  
Др Јован Сивачки  

СЛАТИНА.....докто

рски  уметнички 

пројекат , Факултет 

ликовних ум. у 

Београду 

(сликарство), 

Београд, 2013. 

СЛИКА И 

НАСЛЕЂЕ 

објављени део др. 

тезе (или о методама 

уметничког 

истраживања), 

Кикинда, 3. 

Међународна 

конференција 

М7

1 
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МЕТОДИЧКИ 

ДАНИ, 2014 

(зборника 

апстраката и 

тематски зборник) 

Бранко 

Прентовић 
 

Рачунар у настави 

аналитичке 

геометрије у 

гимназији, 2015 

  

 

 

 

Основне студије 

Табела 6.6. Листа ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на 

испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-

уметничког поља 

 

Редни 

број 
Матични број Име презиме 

Назив установе у којој 

је ментор  запослен са 

пуним радним 

временом 

Број  СЦИ/ 

ССЦИ 

индексиран

их радова 

1. 2403961772014 др Зоран Мијић ВШССОВ Кикинда 2 

2. 
2508977845018 др Тамара 

Грујић 

ВШССОВ Кикинда 2 

3. 1908965825067 др Весна Срдић ВШССОВ Кикинда 3 

4. 
0906980715212 др Јасмина 

Арсенијевић 

ВШССОВ Кикинда 4 

5.  

0201970845017 др Јелена 

Мићевић 

Карановић 

ВШССОВ Кикинда 2 

6. 
1508960845010 др Загорка 

Марков 

ВШССОВ Кикинда 9 

7. 
0609960840040 др Милорад 

Степанов 

ВШССОВ Кикинда - 

8. 

2901974845010 др Данијела 

Радловић 

Чубрило 

ВШССОВ Кикинда - 

9. 
1505966845013 др Љиљана 

Крнета 

ВШССОВ Кикинда 1 

10. 
2002962710018 др Милан 

Мађарев 

ВШССОВ Кикинда  

11. 2603962845014 др Миланка ВШССОВ Кикинда 2 
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Маљковић 

12. 

1805977805076 др Кристина 

Симић 

Плањанин 

ВШССОВ Кикинда - 

13. 
1809754715331 др Весна 

Марјановић 

ВШССОВ Кикинда 1 

14. 0901965925012 др Роса Шапић  ВШССОВ Кикинда - 

15. 
0302954810077 др Бранко 

Прентовић 

ВШССОВ Кикинда - 

16. 

2101977845015 мр Ангела 

Месарош 

Живков 

ВШССОВ Кикинда 2 

17 
0401970845016 мр Србислава 

Павлов 

ВШССОВ Кикинда - 

18. 
0505961800034 Слободан Балаћ, 

спец. 

ВШССОВ Кикинда - 

19. 
1604979845037 Тања Бркљач, 

мастер 

ВШССОВ Кикинда - 

 

 

 

Специјалистичке студије 

Табела 6.7. Листа ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на 

испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-

уметничког поља 

 

Редни 

број 
Матични број Име презиме 

Назив установе у којој 

је ментор  запослен са 

пуним радним 

временом 

Број  СЦИ/ 

ССЦИ 

индексиран

их радова 

1. 2403961772014 др Зоран Мијић ВШССОВ Кикинда 2 

2. 
2508977845018 др Тамара 

Грујић 

ВШССОВ Кикинда 2 

3. 1908965825067 др Весна Срдић ВШССОВ Кикинда 3 

4. 
1809754715331 др Весна 

Марјановић 

ВШССОВ Кикинда 1 

5.  

0201970845017 др Јелена 

Мићевић 

Карановић 

ВШССОВ Кикинда 2 

6. 
1508960845010 др Загорка 

Марков 

ВШССОВ Кикинда 9 

7. 0609960840040 др Милорад ВШССОВ Кикинда - 
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Степанов 

8. 

2901974845010 др Данијела 

Радловић 

Чубрило 

ВШССОВ Кикинда - 

10. 
2002962710018 др Милан 

Мађарев 

ВШССОВ Кикинда  

11. 
2603962845014 др Миланка 

Маљковић 

ВШССОВ Кикинда 2 

12. 

2101977845015 мр Ангела 

Месарош 

Живков 

ВШССОВ Кикинда 2 

 

Табела 6.8. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у наведеном 

периоду према критеријумима ресорног Министарства за науку до 2012. 

 

КВАНТИФИКАЦИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА 

Референце     М број публикација бодова 

12 

21 

23 

24 

31 

33 

34 

42 

45 

47 

51 

52 

53 

61 

63 

3 

1 

7 

4 

4 

21 

5 

8 

6 

13 

7 

19 

20 

8 

6 

30 

8 

4 

16 

12 

21 

2,5 

40 

9 

6.5 

21 

38 

20 

16 

6 

 133 250 
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   Број SCI до 2012 године– индексираних радова : 43  

 

Прилог  6.1. Списак  награда  и признања  наставника,  сарадника  и  студената  за 

остварене резултате у научноистраживачком и раду.    Нема 

  

Прилог  6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан 

број наставника и сарадника на високошколској установи.  Нема 

 

Прилог  6.3.  Однос  броја  SCI-индексираних    радова  у  односу  на  укупан  број 

наставника и сарадника на високошколској установи. 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРД 7: КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  

 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди има 26 

запослених наставника, од тога 18 доктора наука, 3 магистара, 1 специјалиста, 2 мастера, 1 

професор и 1 сарадник у настави. Број наставника одговара потребама студијских 

програма које школа реализује. Укупан број наставника мора бити довољан да покрије 

укупан број часова     наставе на студијским програмима које школа реализује тако да 

наставник остварује просечно 180 часова активне наставе (предавања, консултације, 

вежбе,  практичан рад и теренски рад) годишње, односно 6 часова недељно. Ангажовање 

по наставнику не може бити веће од 12 часова активне наставе недељно. При том, од 

укупног броја потребних наставника најмање 70% мора бити у сталном радном односу са 

пуним радним временом од укупног броја предмета на студијском програму за који се 

тражи дозвола за рад. За студијске програме у пољу уметности тај број не може бити мањи 

од 50%. ( члан 128 Статута). Школа утврђује политику запошљавања, полазећи од   

потребе да се наставн процес организује на квалитетан, рационалан и  ефикасан начин. 

Наставници и сарадници, по правилу, заснивају радни однос са пуним радним  временом, 

у складу са општим актом Школе. 

Правилником о избору у звања наставника и сарадника у Високој школи 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди  регулише се начин и поступак 

спровођења избора у звање наставника: за професора струковних студија, предавача и 

наставника  за страни језик  и у звање сарадника: за  сарадника у настави и асистента. 

Наставници струковних студија бирају се за уже научне или уметничке области 

предвиђене Статутом и другим општим актима Високе школе  струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди (чланови 1 и 2 Правилника). 
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Применом  SWОТ анализе анализирали смо следеће елементе и дошли до наведених 

показатеља:   

Јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника 

S/снага 

 транспарентност одлучивања, 

 поштовање законских прописа. 

W/слабост 

 неусаглашеност државних институција на релацији Рпублике и Покрајине, 

 конфликти услед различитих тумачења правних норматива. 

О /шансе, прилике 

 изградња правичног система вредности на нивоу целог колектива, 

 могућнодт избора најквалитетнијег кандидата. 

Т / претње 

 незаинтересованост интересних група за доношење конкретних одлука;  

 површност доносиоца одлука; 

 неуспевање да се усвоји јединствен, недвосмислен систем вредности који би 

помогао и у даљим сличним процесима одабира. 

 

Усаглашеност поступка избора са предлогом критеријума Националног савета 

за високо образовање; 

S/снага 

 проходност ка другим високим школама 

Sистематско праћење и подстицање педагошких истраживачких и стручних 

активности наставника и сарадника 

S/снага 

 ентузијазам професора за стручним усавршавањем. 

 лична мотивација већине професора за усавршавањем, независно од потребе 

школе. 

W/слабост 
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 притисак које наставно особље осећа; 

 осећај претње, страха и угрожености код оног дела наставног особља где је из 

одређеног разлога тренутно немогуће усавршавање; 

 недостатак финансијских средстава школе за надокнадом трошкова; 

 недостатак финансијских средстава наставног особља за покривање индивидуалних 

трошкова усавршавања. 

О /шансе, прилике 

 повећање педагошких, истраживачких и стручних компетенција наставног кадра; 

 повезивање наставног особља у партнерства за заједничко усавршавање и дељење 

знања; 

 повећање стандарда у компетенцијама наставног особља које ће утицати и на избор 

и кандидатуру других људских ресурса; 

Т / претње 

 немогућност управе да на адекватан начин одвоји подстицај од притиска; 

 отпори и фрустрације наставног особља на ову врсту притиска; 

 лоши међуљудски односи због појединих интересних група. 

 

 Дугорочну политику селекције наставничког и истраживачког подмлатка 

S/снага 

 млади доктори наука; 

W/слабост 

 недостатак финансијских средстава за привлачење младих стручњака за живот у 

Кикинди. 

О /шансе, прилике 

 јачање капацитета запослених и целе установе. 

 долазак младих кадрова у Кикинду услед незапосленосту у великим центрима. 

Т / претње 

 недостатак финансијских средстава и у будућности. 

 

Обезбеђење перманентне едукације и усавршавања 
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S/снага 

 дуга традиција публиковања зборника радова школе; 

 центар за стручно усавршавање васпитача, у оквиру рада школе; 

 дуга традиција организовања стручног скупа “Методички дани”; 

 пракса јавног месечног извештавања о усавршавању наставника на седници 

наставно-научног већа; 

W/слабост  

 недостатак финансијских средстава за покривање трошкова усавршавања наставног 

кадра; 

 недостатак финансијских средстава за организовање адекватних научних 

симпозијума у оквиру школе (интердисциплинарни симпозијуми међународног 

значаја); 

 немогућност привлачења учесника у скупу који школа организује обзиром на 

локацију школе и ниску категоризацију скупа; 

 невољност за доживотно самофинансирање од личних средстава за живот. 

О /шансе, прилике 

 проналажење партнера у научно-истраживачком раду; 

 развој стручног скупа који школа организује у скуп међународног значаја и 

тематског карактера; 

 велики број научних скупова и часописа на нашим просторима у овој области. 

Т / претње 

 недовољан прилив финансијских средстава у будућности за ову сврху; 

 размимоилажење у афинитетима и смеру усавршавања између појединаца и школе 

у целини; 

 занемаривање педагошког рада и наставног процеса у целини зарад усавршавања 

наставног кадра.  

 

Повезаност образовног рада са истраживањем на пројекту и радом у привреди; 

S/снага 

 визија курикулума; 

 партнерство са великим бројем васпитно-образовних установа; 
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 повезивање истраживачких пројеката из васпитно – образовних  установа са којима 

школа сарађује са образовном праксом. 

W/слабост 

 финансијски ресурси Школе су скромни услед економске кризе у целокупном 

друштву, па и локалном и регионалном контексту. 

О /шансе, прилике 

 очување академског наслеђа уз неговање различитости мултикултуралног 

окружења; 

 акредитација мастер студија. 

Т / претње 

 запостављње  потреба студената услед прекомерне оријентације на истраживања у 

васпитно – образовним  установама; 

 усмеравање истраживачког рада на потребе појединаца, а не целе школе. 

 

Уважавање мишљена студената о педагошком раду наставника и сарадника. 

S/снага 

 допринос развоју школе; 

 помоћ генерацијама које долазе; 

 осећај припадња образовној заједници; 

 права на изношење мишљења студената; 

 рад на академском понашању. 

W/слабост 

 недоследност и неискреност студената; 

 страх од казне; 

 површно попуњавње анкета; 

 незаинтересованост студената; 

 необјективност студената; 

 осветољубивост услед  анимозитета; 

О /шансе, прилике 

 мењање начина рада наставника; 

 утицај на критеријуме; 
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 указивање појединцима на недостатке у раду; 

 рад на побољшању комуникације; 

 иновирање метода и облика рада. 

Т / претње 

 страх студената од замерања професорима; 

 отпор наставника према овој врсти процене; 

 спуштање критеријума за оцену и попуштање према реализацији свих 

предиспитних обавезама студаната, од стране професора у жељи за бољим 

резултатима евалуације. 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7 

Предлог корективних мера:  

 

 потребно је наставити са израдом додатних процедура система квалитета и 

контролисати спровођење постојећих; 

 рад на побољшању сопствених прихода кроз пројекте, акредитоване семинаре и 

издавачку делатност; 

 урадити  самосталан план установе за  развој хуманих ресурса за академско, 

техничко и административно особље, као и обезбеђене предуслове и прилике за 

континуирану едукацију; 

 усавршавање наставног кадра "едукација едукатора". 

 

Показатељи и прилози за стандард 7  

 

Табела 7.1.  Преглед  броја  наставника  по  звањима  и  статус  наставника  у  

високошколској установи  (радни однос са пуним и непуним радним временом, 

ангажовање по уговору) 

 

А. Наставници у сталном радном односу 

Р.Б 

M
a

т
и

ч
н

и
 

б
р

о
ј Име, средње слово, 

презиме 
звање 

Датум 

избора 

Запослење 

% 
Област за коју је 

биран 
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01. 

1
9

0
8

9
6

5
8

2
5

0
6

7
 

Весна, М,  Срдић ПС 
20.02. 

2000. 

 

100% 
Педагошке науке 

 

02. 

2
4

0
3

9
6

1
7

7
2

0
1

4
 

Зоран, М,  Мијић ПС 
22.08. 

2008 

100% 
Физичко васпитање 

и спорт 

Методика наставе 

 

03. 

2
0

0
2

9
6

2
7

1
0

0
1

8
 

Милан, А, 

Мађарев 
ПС 

22.08. 

2008 

100% 
Драмске и 

аудиовизуелне 

уметности 

 

04. 

0
9

0
1

9
6

5
9

2
5

0
1

2
 

Роса M., Шапић ПС 
04.04. 

2016. 

100% 

Медицинске науке 

 

05. 

0
2

0
1

9
7

0
8

4
5

0
1

7
 

Јелена, Ж, 

Мићевић 

Карановић 

ПС  
09.10. 

2007. 

100% 

Психолошке науке 

 

06.  

2
6

0
3

9
6

2
8

4
5

0
1

4
 

Миланка, М, 

Маљковић 
ПС 

03.09. 

2007. 

100% 
Педагошке и 

андрагошке науке – 

методика наставе 

развоја говора 

 

07. 

0
3

0
2

9
5

4
8

1
0

0
7

7
 

Бранко, Ј, 

Прентовић 
ПС 

14.07. 

2015. 

100% 

Методика наставе 

математике 

 

08. 

1
5

0
8

9
6

0
8

4
5

0
1

0
 

Загорка, Т, Марков ПС 
08.09. 

2009. 

100% 
Специјална 

едукација и 

рехабилитација 
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09. 

2
5

0
8

9
7

7
8

4
5

0
1

8
 

Тамара, Р, Грујић ПС 
15.06. 

2007. 

100% 
Филолошке науке 

Српски језик и 

књижевност 

 

 

10. 

0
9

0
6

9
8

0
7

1
5

2
1

2
 

Јасмина, М, 

Арсенијевић 
ПС 

22.09. 

2008. 

100% 

Менаџмент и 

бизнис 

 

11. 

0
6

0
9

9
6

0
8

4
0

0
4

0
 

Милорад, Ј, 

Степанов 
ПС 

02.10. 

2013. 

100% 

Ликовна уметност-

методика наставе 

ликовног 

васпитања 

 

12. 

0
9

1
1

9
7

7
8

1
5

0
1

3
  

 

Ђурђа М., Солеша 

Гријак 

 

 

ПС 

 

 

18.02. 

2014. 

50% 

Психолошке науке 

 

13. 

1
5

0
5

9
6

6
8

4
5

0
1

3
 

Љиљана, М, 

Крнета 
ПС 

05.04. 

2012. 

100% 

Рачунарске науке 

 

14. 

2
9

0
1

9
7

4
8

4
5

0
1

0
 

Данијела, В., 

Радловић Чубрило 
ПС 

16.11. 

2015. 

100% 

Методика наставе 

упознавања 

околине 

 

15. 

1
0

0
6

9
6

1
3

8
3

9
4

5
 

Стеван ,M, Илић П 
04.10. 

2011. 

100% 

Социолошке науке 

 

16. 

2
1

0
1

9
7

7
8

4
5

0
1

5
 

Ангела, Ј, Месарош 

Живков 
П 

09.10. 

2007. 

100% 
Физичко васпитање 

и спорт-Методика 

наставе 
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17. 

0
4

0
1

9
7

0
8

4
5

0
1

6
 

Србислава В., 

Павлов 
П 

18.09. 

2012. 

100% 

Педагошке науке 

 

 

18. 

1
6

0
4

9
7

9
8

4
5

0
3

7
 

Тања, С, Бркљач НСЈ 
01.08. 

2015. 

100% 

Филолошке науке 

Енглески језик 

 

19. 

0
5

0
5

9
6

1
8

0
0

0
3

4
 

Балаћ С. Слободан П 
27.10. 

2014. 

100% 

Музичка уметност - 

Методика наставе 

музичког 

васпитања 

 

20. 

2
6

0
9

9
7

1
8

5
5

0
1

2
 

Балаћ Ж. Мирјана П 

 04.10. 

2011. 

 

100% 

Музичка уметност 

 

21. 

1
9

1
2

9
8

4
8

4
5

0
0

9
 

Кукучка М. 

Николета 

 

ПС 

22.11. 

2013. 

 

20% 

Методика наставе 

упознавања 

околине 

 

22.  

3
0

1
2

9
7

3
1

7
8

1
3

9
 

 

Мандић  Љ. 

Биљана  

 

ПС 

03.12. 

2008. 

 

30% 

Музичка уметност 

Методика наставе 

музичког 

васпитања 

23. 

1
8

0
9

7
5

4
7

1
5

3
3

1
 

Марјановић, Ђ. 

Весна 
ПС 

01.10. 

2015. 

100% 

Социолошке науке 

– Етнологија и 

антропологија 
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24. 

1
8

0
5

9
7

7
8

0
5

0
7

6
 

Кристина, Р. 

Плањанин Симић 
П 

01.10. 

2011. 

100% 

Етномузикологија 

Напомена: 

ПС – професор струковних студија 

П – предавач струковних студија 

НСЈ – наставник страног језика 

 
 

 
Б. Наставници по уговору 

 

Р. 

б. 
Матични број 

Име, 

средње 

слово, 

презиме 

Звање 
Датум 

избора 
Број уговора 

Сагласност 

број 

Област за коју је 

биран 

1. 

1011957710110 

Мр 

Веселин 

(М) 

Медић  

проф. 
22. 04. 

2014. 
13/11.01.2016. 01-58/15-01 

Медицинске науке, 

ужа област: 

Физикална медицина 

и рехабилитација 

2. 

2109970840027 

Доц. др 

Зоран 

(Никола) 

Голушин 

доцент 
15. 07. 

2013. 

34-1/04. 02. 

2016. 

05-14/8-

2016/2 

Медицинске науке, 

ужа област: 

Дерматовенерологија 

 

 

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи 

(радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору) 

 

A. Сарадници у сталном радном односу 
 

Р. 

б. 

Матични 
број 

Име, средње 
слово, 

презиме 
Звање 

Датум 
избора 

% 

запослења 
Област за коју је 

биран 

1. 310897383501

3 

Рогановић  

Б. Гордана 

Асистент 04.04. 

2016. 

100% Етномузикологија  

2. 050599284500

1 

Атина , З., 

Важић 
Сарадник 

28.11. 

2015. 

100% Медицинске 

науке 

3. 
220199084500

2 

Ана 
Ковачевић 

сарадник 
до 
01.11.201
5. 

30.10.2014
. 

100% Филолошке 
науке - Српски 
језик и 
књижевност 

 
Б. Сарадници по уговору 



230 

 

 

Р. 

б. 

Матични 
број 

Име, средње 
слово, презиме 

Звање 
Датум 
избора 

Број 
уговора 

Сагласн
ост број 

Област за коју је 
биран 

1. - - - - - - - 

 

 

 

Прилог  7.1. Правилник о избору наставника и сарадника  - Правилник о избору у 

звање наставника 

На основу чланова 63. став 4., 64. став 11., 68. став 2., 70. став 3., 72. став 3. Закона 

о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008,  44/2010, 93/2012 

и89/2013), и одредаба Статута Високе школе  струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди, Савет ВШССОВ у Кикинди, на предлог Наставно-научног већа ВШССОВ у 

Кикинди, на седници одржаној  15. 01. 2008. године усвојио је Правилник о избору у 

звања наставника и сарадника у ВШССОВ у Кикинди, са изменама и допунама усвојеним 

на седници 25. 01. 2011. године,  25. 02. 2011. године, 28. 11. 2013. године  и изменама и 

допунама усвојеним на седници од 05. 12. 2014.  које ступају на снагу  13. 12. 2014. 

године, који у чистопису гласи 

                                    П Р А В И Л Н И К 

О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ВИСОКОЈ ШКОЛИ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ                                 

                    

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                     Члан 1. 

Правилником о избору у звања наставника и сарадника у Високој школи 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди ( у даљем тексту: Правилник ) 

регулише се начин и поступак спровођења избора у звање наставника: за професора 

струковних студија, предавача и наставника  за страни језик  и у звање сарадника: за  

сарадника у настави и асистента. 

Члан 2. 

Наставници струковних студија бирају се за уже научне или уметничке 

области предвиђене Статутом и другим општим актима Високе школе  струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди. 

2. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 

Члан 3. 

http://www.vaspitacka.edu.rs/files/opsta_akta/006-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%20%D0%92%D0%A8%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%92%20%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.vaspitacka.edu.rs/files/opsta_akta/006-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%20%D0%92%D0%A8%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%92%20%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8.pdf
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 Услови за избор у звање наставника утврђују се овим Правилником у складу са 

препорукама Националног савета, на основу одредаба Закона о високом образовању 

из члана 11. став 1. тачка 13. 

Члан 4. 

Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 

слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа, или 

примање мита у обављању послова у високошколској установи, или других правних 

препрека предвиђених Законом, не може стећи звање наставника, односно сарадника. 

Ако лице из става 1. има стечено звање, школа доноси одлуку о забрани 

обављања послова наставника, односно сарадника, у складу са Законом. 

Лицу из става 1. овог члана  престаје радни однос у складу са Законом. 

  

 Наставници 

                                                                     Члан 5.  

 У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, 

академски, односно научни назив и способност за наставни рад. 

 а) Наставник страног језика 

Члан 6. 

За наставника страног језика може бити изабрано и лице које има одговарајуће 

високо образовање, односно високо образовање првог степена, објављене стручне 

радове у одговарајућој области и способност за наставни рад. 

Процедура избора је иста као и процедура из чл. 14., с тим што председник 

Комисије за избор, треба да има звање Наставника истог страног језика, из Школе, 

или друге високошколске установе.   

 

      б) Предавач 

Члан 7. 

У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив 

магистра, или стручни назив специјалисте научне, стручне или уметничке области, 

које има објављене стручне, односно уметничке радове и најмање три године радног 

искуства и које показује способност за наставни рад.  

У звање предавача из поља уметности, потребних за покривање студијског 

програма у школи, може бити изабрано лице које има завршен факултет и призната 

уметничка дела. 

     в) Професор струковних студија 
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Члан 8. 

Звање професора струковних студија може да стекне лице које има: научни 

степен доктора наука у научној области за коју се бира, које има објављене научне, 

радове и које показује способност за наставни рад.  

У звање професора из поља уметности, потребних за покривање студијског 

програма у школи, може бити изабрано лице које има завршен факултет и призната 

уметничка дела 

 Стицање звања наставника и  заснивање радног односа  

Члан 9.  

Наставник стиче звање и заснива радни однос у школи на основу конкурса. 

Одлуку о објављивању конкурса доноси директор, најкасније шест месеци пре 

истека рока на који је наставник биран.  

Конкурс, поред назива радног места наставника, садржи и друге услове 

предвиђене општим актом школе.  

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника објављује се у 

средствима јавног информисања. 

Рок за пријављивање кандидата износи 8 или 15 дана од дана објављивања, о 

чему одлучује директор. 

Члан 10.  

Наставно-научно веће образује Комисију за припрему извештаја о 

пријављеним кандидатима, са предлогом за избор у звање.  

Комисија се састоји од најмање три наставника, од којих су два  из стручне, 

односно научне области или уметничке области за коју се кандидат бира у звање 

наставника. 

У комисију из претходног става бира се најмање један члан из редова  наставника 

Школе,  а остали чланови могу бити и из друге високошколске установе. 

Чланови Комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 

кандидат бира.  

Члан 11.  

Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима у року који одреди 

Наставно-научно веће.   

Ако Комисија не припреми извештај у датом року Наставно-научно веће 

образује нову Комисију. 

Извештај Комисије садржи:  
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1. биографске податке, 

            2.   оцену о резултатима научног, истраживачког односно уметничког рада, оцену   

                 о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске  

                  установе, оцену о резултатима педагошког рада, као и оцену резултата  

                  постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-наставног  

                  подмлатка, 

3.  мишљење о испуњености услова кандидата за избор у звање и на радно 

место   

      наставника, 

            4.   предлог за избор кандидата у одређено звање. 

Комисија је дужна да у извештају наведе све радове које је кандидат пријавио, 

а да посебно анализира и оцени радове на основу којих се кандидат бира по текућем 

конкурсу. 

Извештај Комисије се, ради увида јавности објављује на огласној табли школе 

или интернет адреси школе, најмање 15 дана пре доношења одлуке о избору. 

Ако на извештај који је на увиду јавности благовремено буду стављене,  потписане, 

писмене примедбе (без анонимних),  секретар Школе их доставља председнику Комисије. 

Комисија се о овим примедбама изјашњава у року од 15 дана од дана пријема. 

Наставно-научном већу се доставља извештај Комисије о пријављеним 

кандидатима, а ако је у току увида јавности било примедби на извештај, достављају се и 

све примедбе, као и одговор Комисије на те примедбе. 

Приликом избора у звање наставника, Наставно-научно веће цени следеће елементе: оцену 

о резултатима научног, истраживачког, односно уметничког рада, оцену о ангажовању у развоју 

наставе и развоју других делатности високошколске установе, оцену о резултатима педагошког 

рада. 

При оцењивању резултата педагошког рада узимају се у обзир и резултати евалуације  

студената,  уколико је кандидат већ радио у  високошколској установи. 

 

                                                      Члан 12. 

            Уколико се на конкурс пријави само један кандидат, који до сада није радио на 

високошколској установи, Комисија ценећи приложену документацију може 

предложити да га Наставно-научно веће  изабере у одговарајуће звање наставника. 

                                                                   Члан 13.  

Избор у звање и на радно место наставника врши Наставно-научно веће 

између кандидата који испуњавају услове за избор, на основу извештаја Комисије. 

Одлука о избору у звање доноси се већином гласова укупног броја наставника. 
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Гласање је, по правилу, јавно, а може се обавити и тајним гласањем. 

Наставно-научно веће може донети: 

1. Одлуку о избору наставника у звање по утврђеном предлогу; 

2. Одлуку да се не изабере учесник конкурса по утврђеном предлогу Комисије, већ да 

се изабере други учесник конкурса; 

3. Закључак о одлагању доношења одлуке, тј. да је потребно прибављање додатних 

објашњења; 

4. Одлуку да се не изабере ни један учесник конкурса. 

Ако Наставно-научно веће не изабере предложеног кандидата, предложени 

кандидат може поднети приговор Савету школе у року од осам дана од пријема 

одлуке. 

Расправљајући по приговору Савет може прибавити мишљење стручних лица 

и надлежних органа, заузети свој став и одбити приговор, или предмет вратити 

Наставно – научном већу ради понављања поступка избора у звање, уз именовање 

нове Комисије.  

Ако Наставно-научно веће не изабере у звање ни једног од предложених 

кандидата, директор расписује и објављује нови конкурс. 

Члан 14.  

Приликом избора у звање наставника, Наставно-научно веће цени следеће 

елементе:  

- оцену о резултатима научног, истраживачког, односно уметничког рада,  

- оцену о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности 

високошколске установе,  

- оцену о резултатима педагошког рада, где се узима у обзир и мишљење 

студената на основу резултата оцењивања добијених кроз поступак еволуације  и  

- оцену о резултатима постигнутим у обезбеђењу наставно-научног, односно 

уметничко наставног подмлатка. 

Наставно-научно веће је у обавези и да размотри предлог Рефератске комисије 

и донесе одлуку  у складу са одредбама члана 11, уколико се на конкурс пријавио 

само један кандидат. 

Члан 15.  

Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује директор 

Школе. 

 

Члан 16.  
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Професор струковних студија, стиче звање и заснива радни однос на 

неодређено време, с тим да сваке пете године подноси Наставно-научном већу 

извештај о свом раду ради оцене његовог рада. 

Предавач стиче звање и заснива радни однос на период од пет година. 

Наставник страног језика ( високо образовање, или високо образовање првог 

степена) стиче звање и заснива радни однос на период од  пет година.  

Члан 17. 

Ако се на конкурс за избор наставника не пријаве кандидати, или се пријаве 

кандидати који не испуњавају услове за то радно место, директор може закључити 

уговор о извођењу облика наставе за одговарајућу научну област са наставником 

друге високе школе који је изабран за ужу научну област којој припада тај предмет, 

највише за једну школску годину, допунским радом до једне трећине пуног радног 

времена, ако дотични наставник већ није додатно ангажован, уз сагласност Наставно 

– научних већа обе високошколске установе. 

Члан 18. 

Школа може без расписивања конкурса да ангажује наставника из друге 

самосталне високошколске установе ван територије Републике, у звању гостујућег 

професора, највише за једну школску годину. 

Одлуку о ангажовању гостујућег професора доноси директор школе, уз 

претходну сагласнот Наставно – научног већа Школе. 

Са гостујућим професором директор закључује  уговор о ангажовању за 

извођење наставе. 

Уговор нарочито садржи у којим облицима и обиму наставе учествује 

гостујући професор. 

 

2.3. Сарадници 

 а) Сарадник у настави  

Члан 19. 

Школа бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена, студента 

дипломских академских или специјалистичких студија, који је студије првог степена 

завршио са просечном оценом најмање осам.  

Са лицем из става 1 овог члана закључује се уговор о раду на период од годину 

дана, уз могућност продужења уговора за још једну годину, а најдуже до краја 

школске године у којој се студије завршавају.    

 б) Асистент  
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Члан 20.  

Школа  бира у звање асистента студента докторских  студија  који је претходне 

нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам     (8) и који 

показује смисао за наставни рад.        

Са лицем из става 1 овог члана закључује се уговор о раду на период од три 

године, са могућношћу продужења за још три године. 

                                                          Члан 21. 

Директор Школе доноси одлуку о расписивању конкурса за избор у звање 

сарадника у настави, или асистента. 

Наставно – научно веће доноси одлуку о избору у звање сарадника у настави, 

или асистента, на предлог директора, уз консултацију са предметним наставником, 

где се бира сарадник у настави или асистент, када се ради о више кандидата. 

Наставно – научно веће доноси одлуку о избору у звање сарадника у настави, 

или асистента, на предлог комисије из претходног става. 

Одлука о избору у звање доноси се већином гласова укупног броја наставника. 

Гласање је, по правилу, јавно, а може се обавити и тајним гласањем. 

Ако Наставно-научно веће не изабере предложеног кандидата, предложени 

кандидат може поднети приговор Савету школе у року од осам дана од пријема 

одлуке. 

Расправљајући по приговору Савет може прибавити мишљење стручних лица 

и надлежних органа, заузети свој став и одбити приговор, или предмет вратити 

Наставно – научном већу ради понављања поступка избора у звање, уз именовање 

нове Комисије.  

Ако Наставно-научно веће не изабере у звање ни једног од предложених 

кандидата, директор расписује и објављује нови конкурс. 

 

      3.   ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА  

Члан 22. 

Школа утврђује политику запошљавања, полазећи од   потребе да се наставни  

процес организује на квалитетан, рационалан и  ефикасан начин. 

Наставници и сарадници, по правилу, заснивају радни однос са пуним радним  

временом, у складу са општим актом Школе. 

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 23. 

 Доношењем овог Правилника постојећи кадар у настави се задржава и 

распоређује у складу са законом о Високом образовању. 

 

Члан 24. 

Наставнику који се налази на одслужењу војног рока, породиљском одсуству, 

одсуству са рада ради неге детета, одсуству са рада ради посебне неге детета или 

друге особе, или боловању дужем од шест месеци, изборни период и радни однос се 

продужава за то време. 

Члан 25. 

Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 

65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.  

Наставник коме је радни однос престао ради одласка у пензију задржава  звање 

које је имао у тренутку пензионисања. 

                                                                        Члан 26. 

 Правилник  ступа  на снагу осмог дана од дана доношења и објављивања на 

огласној табли Школе. 

Измене и допуне Правилника  доносе се на истоветан начин на који се доносе  

Правилници.  

        Члан 27. 

Правилник је усвојен на седници Савета одржаној дана  15.01.2008. године. 

                                                             Члан 28. 

Измене и допуне Правилника усвојене су на седници Савета одржаној 05. 12. 

2014. године. 

 

       ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

                                                                                      др Зоран Мијић, професор  

                                                                       Члан 29. 

Измене и допуна Правилника  објављене су  на огласној табли Школе дана 05. 

12. 2014.године, а ступају  на снагу осмог дана од дана објављивања. 
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                                                                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

                                                                                      др Зоран Мијић, професор  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом 

помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених 

наставника на нивоу установе  

 

Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са 

бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу 

установе је 16,73:1 

(145*3=435; 435/26=16,73) 

 

 

СТАНДАРД 8: КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА  

 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 8 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди   у побољшавању 

квалитета студентске популације примењује општу институционалну стратегију 

селектујући студенте приликом уписа на унапред прописан и јаван начин, оцењивањем 

студената током рада у настави, правовременим информисањем заинтересованих за упис 

на ВШСС и обезбеђивањем потребних услова за успешно обављање активности уписа , 

обезбеђивањем адекватног  обима консултација са наставницима и сарадницима 

,систематским праћењем успеха и напредовања на сваком од студијских програма и 

предузимањем мера подршке ,омогућавањем рада студентског парламента и 

остваривањем  партнерског односа са студентима у наставном процесу. 

 Законска и подзаконска акта ВШСС прописују систематску проверу квалитета  

студената која се спроводи на основу Стандарда и поступака обезбеђења квалитета 

студената који садрже мерљиве елементе  квалитета као и минимални ниво квалитета 

сваког од елемената по којим асе одвија самовредновање.Школа обезбеђује 

потенцијалним и уписаним студентима све релевантне информације и податке који су 

повезани са њиховим студирањем.Ове информације се презентују у писаним 
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материјалима и на сајту ВШСССОВ, при чему се наводе стратегија обезбеђења квалитета, 

основни задаци и циљеви, опис студијских програма и опис садржаја предмета, очекивани 

образовни исходи, списак наставника и сарадника са референцама, услови уписа и 

преноса ЕСПБ бодова, трајање студија, накнаде трошкова уписа и студија за категорије 

самофинансирајућих студената, законска и подзаконска акта школе, статус ВШСССОВ и 

друго. 

 При селекцији студената за упис ВШСССОВ вреднује резултате постигнуте у 

средњем образовању и резултате постигнуте на основу провере способности студената 

чиме се омогућује да се упишу кандидати који су постигли највиши број потребних 

бодова и показали потенцијални квалитет за савладавање наставних програма.  

 ВШСССОВ развија критеријуме вредновања  и контроле праћења наставе и 

унапред упознаје студенте са обавезом праћења и активног учешћа у настави. Квалитет 

студената се вреднује, на основу праћења напредовања у делу самосталне контролисане 

активности студента : посете настави и активног учешћа, вредновање свих предиспитних 

обавеза, вредновање знања показаног на испиту и интеграција свих поена из наведених 

вредновања улази у коначну оцену о савладаности предмета. Периодично се анализирају , 

оцењују и унапређују критеријуми и методе оцењивања студената по предметима а 

посебно прилагођеност метода оцењивања природи и садржајима предмета. Настоји се да 

се утврди прихватљив однос оцене рада студената током наставе и на испиту у укупној 

оцени. Током оцењивања студената поклања се пажња професионалном и етичком 

кодексу понашања наставника и исти се очекује и од студената. Уколико постане 

симптоматично учестало постизање ниске пролазности на испитима координатор за 

наставу и чланови тима за праћење успеха студената предлажу евентуалне мере за 

постизање оптималне успешности, имајући у виду кредибилитет професора али и профил 

успешности студената. Правилна дистрибуција оцена  на предметима у сваком студијском 

програму се периодично контролише и усклађује са пројектованом дистрибуцијом оцена. 

 На основу података о полагању испита студената, студентска служба сачињава 

извештаје о дистрибуцији оцена по предметима за испитне рокове који се анализирају на 

Наставно- научном већу а на основу којих наставници прате и проверавају оцене. 

 Конкурс за упис студената у прву годину студија у Високу школу струковних 

студија за обрaзовање васпитача у Кикинди расписује се на основу Конкурса расписаног 

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Број студената за упис на 

студије ВШССОВ предлажемо сходно расположивом простору, техничко-технолошким и, 

наравно, кадровским  условима. Одлуку о броју студената за упис у прву годину 

студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета АП 

Војводине, доноси Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. 
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За упис у прву годину студија, могу конкурисати кандидати који имају средње образовање 

у четворогодишњем трајању и који су здравствено способни.   

Приликом пријаве сви кандидати подносе на увид следећа оригинална документа, а 

прилажу    фотокопије докумената прописана конкурсом: 

 сведочанства свих разреда средње школе 

 дипломе о положеном матурском, односно завршном испиту 

 извода из матичне књиге рођених 

 лекарско уверење 

 уверење од логопеда 

Сви кандидати подлежу провери физичких, музичких и говорних способности. Ова 

провера је елиминаторног карактера. Испуњавање ових посебних услова утврђује 

Комисија на основу посебног испита, лекарског уверења о општој здравственој 

способности, као и уверења од логопеда о говорним способностима кандидата. 

Кандидати полажу класификациони испит у виду теста из: 

 Опште културе - информисаности 

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на 

класификационом испиту и општем успеху постигнутим у средњој школи. 

Школа утврђује јединствену ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова 

стеченим по наведеним критеријумима. Место на јединственој ранг листи, односно број 

укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину 

студија, као и начин финансирања. 

Услов за одређивање редоследа кандидата на јединственој ранг листи је полагање 

класификационог испита. 

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг-листи, за 

смер, до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен Конкурсом , а 

има најмање 51 бод. 

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан ако се на јединственој ранг листи, за 

смер, налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен 

Конкурсом, а има најмање 30 бодова. 

Све наведене активности око спровођења Конкурса обављају се према Закону о високом 

образовању, Статуту ВШССОВ и одредбама Стручног упутства за спровођење уписа у 

прву годину студијских програма Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Поступак пријема докумената, провере њихове валидности, формирања група за проверу 

склоности и способности, класификациони испит, формирање привремене ранг листе и 

упис кандидата, одређен је Процедуром за рад Одсека за студентска питања. 

 

Студент на почетку школске године-семестра уписује одређени број предмета из 

студијског програма и то: 

- студент који се финансира из буџета мора да упише најмање онолико предмета 

колико је  потребно да оствари пуни обим бодова предвиђен за ту годину - упише и 

положи предмете за 60  ЕСПБ бодова; 

- студент који се сам финансира мора да упише број предмета који обезбеђују 

најмање 37 ЕСПБ бодова. 

Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину 

студија. Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са 

студијским програмом (члан 71. Статута) 
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Предавања и други облици наставе организују се за све студенте, без обзира у ком 

статусу је студент уписан.Школа је дужна да сваке школске године информише студенте о 

начину, времену и месту одржавања наставе, циљевима, методама и садржајима наставе, о 

садржајима, методама, критеријумима и мерилима испитивања, о начину остваривања 

увида у резултате, као и о другим питањима од значаја за студенте. Информацијски пакет 

из става 2. објављује се пре почетка школске године на интернет адреси Школе, или на 

други погодан начин.Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка 

наредне школске године, уписује тај предмет.Студент који не положи изборни предмет, 

може поново уписати исти, или се определити за други изборни предмет.Студијским 

програмом може се условити опредељење студента за одређени предмет претходно 

положеним испитима из једног, или више предмета утврђених студијским 

програмом.Правилником о  студирању ближе се утврђује начин и поступак студирања у 

Школи (члан 72. Статута). 

 

Студент је обавезан да испуњава наставне и предиспитне обавезе, и да извршава 

друге обавезе утврђене Статутом и Правилником о  студирању (члан 73. Статута ). 

 

Студент има право: 

1) на упис, квалитетно студирање и објективно оцењивање; 

2) на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на 

студије;  

3) на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом; 

4) на самоорганизовање у оквиру Студентског парламента;  

5) на учествовање у стручном раду; 

6) на консултације и менторски рад; 

7) на слободу мишљења и исказивања ставова током наставе и других активности 

у школи; 

8) на повластице које произилазе из статуса студента, у складу са законом; 

9) на различитост и заштиту од дискриминације; 

10) да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе школе. 

11) на завршетак студија у краћем року; 

12) на слободно коришћење библиотеком и осталим изворима информација; 

13) на уписивање предмета из других програма, сходно Статуту и Правилнику о  

студирању; 

14) на изјашњавање о квалитету (оцењивање) наставе и наставника; 

15) на притужбу за случај повреде неког од његових права предвиђених законом, 

или општим актима; 

16) на друга права предвиђена Статутом, Правилником о студирању и другим 

општим актима  Школе. 

 

Студент има обавезу: 

1) да поштује режим студија и опште акте Школе и да уредно извршава своје 

наставне и предиспитне обавезе у Школи; 

2) да поштује права запослених и других студената у Школи;  

3) да учествује у доношењу одлука у складу са Законом (члан 100. Статута) 

 

Своја права студенти остварују појединачно и  организовано преко Студентског 

парламента у складу са одредбама закона, као и Статута, Правилника о  студирању, 

Правилника и других општих аката Школе у чијем доношењу учествују и представници 

студената. За кршење својих обавеза студенти дисциплински одговарају у складу са 
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одредбама и на начин предвиђен у оквиру Правилника о  дисциплинској и материјалној 

одговорности студената ВШССОВ у Кикинди. (члан 101. Статута) 

 

 

б ) У циљу сагледавања квалитета студената обављена је Swot анализа чији подаци указују 

на следеће : 

Снаге 

 оптималан број студената на основним академским и струковним 

специјалистичким студијама као и на дошколовању; 

 активно учешће у раду органа управљања; 

 самосталност и одговорност при учешћу у манифестацијама културног, спортског 

и такмичарског карактера; 

 отвореност за прихватање промена које нуде нове модусе студирања; 

 право на самоорганизовање и учешће у одлучивању; 

 спремност на рад у популаризацији активности у школи; 

 укљученост у активности издавачке делатности; 

 доступност информација путем веб сајта Школе и електронске поште; 

 електронска пријава испита путем интернета; 

 флексибилност наставника према студентима у радном односу у смислу 

прикупљања предиспитних поена и консултација путем интернета; 

 стална комуникација студената и наставног и ненаставног особља путем интернета. 

 

Слабости  

 недовољна применљивост иновативних дидактичких решења у наставном процесу 

који захтевају већа улагања; 

 непостојање простора предвиђеног за клуб студената. 

Могућности 

 умрежавање са институцијама локалне заједнице које би могле да буду 

финансијери студентских пројеката; 

 повезивање са институцијама различитих нивоа у циљу побољшања и обогаћивања 

праксе студената; 

 

Претње 

 демографска изолованост од студентских удружења осталих ВШСС и факултета; 

 финансијски ресурси нису довољни за студијска путовања и размене са сродним 

факултетима у иностранству. 
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ц ) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 8 

 евидентирање мера и промена извршених ради побољшања квалитета 

студија на основу закључака студентске евалуације, од стране самих 

студената ; 

  непрестано сагледавање усклађености циљева студијских програма и циљева 

и задатака ; 

 константно проверавање радног оптерећења студената мерено ЕСПБ ; 

 праћење осавремењивања садржаја курикулума који би били високо 

митивациони за студенте; 

 рад на мотивацији студената за високе професионалне аспирације; 

 искористити могућности информатичких технологија за комуникацију са 

студентима. 

 

Показатељи и прилози за стандард  8  
 

 

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима, и годинама 

студија  на текућој школској години. 

 

 

Р. 

б. 

Назив студијског програма и 

поље 

Акредитов

ан број 

студената 

за упис у 

прву 

годину 

Стварно уписани у текућу 

школску годину (2015/16)  

I  

год. 

II 

год. 

III 

год. 

 

IV 

год. 
збир 

OСС – Oсновне СТРУКОВНЕ студије 

1. 

Струковни васпитач деце 

предшколског узраста – поље 

ДХ 

90 67 55 58 - 180 

2. 
Струковни васпитач за 

традиционалне игре - поље ДХ 
30 15 12 16 - 43 

3. 

Струковни васпитач деце у 

јаслицама, здравственим и 

социјалним установама – поље 

ИМТ 

25 4 13 18 - 35 

4. 
Струковни педагошки асистент - 

поље ДХ 
30 - - 12 - 12 

 Укупан број (ОСС) 175 86 80 104 - 270 
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Р. 

б. 
Назив студијског програма и поље 

Акредитован 

број студената за 

упис у прву 

годину 

Стварно 

уписани у 

текућу школску 

годину (2012/13) 

I 

год 

II 

год 

зби

р 

CСС – Специјалистичке СТРУКОВНЕ студије  

1. Струковни васпитач-специјалиста - поље 

ДХ 
50 50 - 50 

 Укупан број студената (CАС) 50 50 - 50 

 

 

 

 

Укупан број студената 

ОСС+ССС 

Акредитован 

број студената 

за упис у прву 

годину 

Стварно 

уписани у 

текућу школску 

годину (2015/16) 

225 136 

 
 

 

Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте 

који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у 

року предвиђеном за трајање студијског програма 

 

* Студенти који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у 

предвиђеном року (успешни студенти) 

** Студенти уписани у I годину у генерацији успешних студента (из претходне колоне) 

*** Однос броја упешних студената и броја уписаних у I годину у генерацији успешних  студената у % 
 

Р. 

б. 

Назив студијског 

програма и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број 

уписаних у I 

годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  

успешних 

студената 

ОСС - Основне СТРУКОВНЕ студије  

1. 

Струковни васпитач 

деце предшколског 

узраста – поље ДХ 

32 71 45% 

2. 

Струковни васпитач за 

традиционалне игре - 

поље ДХ 

4 21 19% 

3. 
Струковни васпитач 

деце у јаслицама, 
6 25 24% 
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здравственим и 

социјалним установама 

– поље ИМТ 

4. 
Струковни педагошки 

асистент - поље ДХ 
- - - 

 Укупно  (ОСС) 42 117 36% 

 

 

Р. 

б. 

Назив студијског 

програма и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број 

уписаних у I 

годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  

успешних 

студената 

ССС – Специјалистичке СТРУКОВНЕ студије  

1. 
Струковни васпитач-

специјалиста - поље ДХ 
31 50 62% 

 Укупно  (CСС) 31 50 62% 

 

 

Укупно 

 

ОСС+ССС 

*Број успешних 

студената  

**Број 

уписаних у I 

годину студија 

у генерацији 

успешних 

студената 

***%  

успешних 

студената 

73 167 44% 

 

Табела 8.3.  Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на 

остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по 

годинама студија 

 

*Ниво 

студија 

II год. III год. IV год. 

60 37-60 
испод 

37 
60 37-60 

испод 

37 
60 37-60 

испод 

37 

OСС-

ДХ 
34 38 10 42 41 6 - - - 

OСС-

ИМТ 
7 2 1 8 7 2    

ССС - - - - - - - - - 
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Укупно 41 40 11 50 48 8 - - - 

 * раздвојити нивое студија по пољима (нпр. ОАС – ДХ, ОАС – ТТ, ОАС – ИMT) 

 
 

 

Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената  

 

 

Прилог 8.1.1.  Услови за упис студената (Извод из Статута ВШССОВ у Кикинди и 

Правилник о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања ) 

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању (Службени 

гласник РС, бр. 76/2005.), Савет Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача  у Кикинди, на предлог Наставно-научног већа донео је на седници одржаној   

10. 07. 2007. године Статут ВШССОВ у Кикинди, са изменама и допунама,  усвојеним на 

седници од 25. 12. 2007. године, 03. 12. 2008. године, 27. 05. 2011. године, 01. 10. 2012. 

године, 28. 11. 2013. године, 18. 09. 2014. године  и изменама и допунама усвојеним на 

седници од 05. 12. 2014. године, које ступају на снагу  13. 12. 2014. године, који у 

чистопису гласи  

С Т А Т У Т 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

................................................................................................................................................... 

Н е п о т р е б н о   и з о с т а в љ е н о 

3.1.1. Упис    

Члан 63.  

Статус студента стиче се уписом у школу, а доказује се одговарајућом студентском 

исправом, чији садржај прописује министар. 

Одлуку о броју студената који се уписују у прву годину основних струковних 

студија утврђује Школа и не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад.  

             Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се 

финансира из буџета доноси Оснивач. 

Конкурс за упис у прву годину струковних студија објављује се најкасније пет 

месеци пре почетка школске године.  

Конкурс за упис мора садржати: број студената  који се уписује, услове за упис, 

податке о исправама које се подносе, рокове за пријаву на конкурс, мерила за утврђивање 

редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, упис, начин и рокове за подношење 

жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти. 

Члан 64.  

http://www.vaspitacka.edu.rs/files/opsta_akta/001-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%92%D0%A8%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%92%20%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8.pdf
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У прву годину основних струковних студија може се уписати лице које је завршило 

одговарајућу средњу школу и испунило све предвиђене услове, у оквиру утврђених 

капацитета. 

Критеријуми на основу којих се одабирају кандидати јесу: успех у претходном 

школовању, потребне вештине и способности: музичке, говорне и физичке  и резултати 

пријемног испита. 

У прву годину струковних студија може се без полагања пријемног испита уписати 

лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена и лице коме је 

престао статус студента у складу са законом. Ово лице се уписује на лични захтев у 

статусу самофинансирајућег студента и не улази у квоту коју је одредила Влада 

Републике Србије и Аутономна покрајина Војводина. 

Страни држављанин се може уписати у прву годину основних струковних студија 

под истим условима као и домаћи држављанин. 

Посебан услов за упис у прву годину струковних студија за лица из става 4. овог 

члана, је знање српског језика.  

Писмену и усмену проверу знања српског језика обавља посебна комисија коју 

образује директор.  

Страни држављанин плаћа школарину, осим ако међудржавним споразумом није 

другачије уређено. 

Члан 65.  

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних струковних студија 

полаже испит за проверу склоности и способности и пријемни испит. 

Испит за проверу склоности и способности састоји се од провере говорних, 

музичких и физичких способности. Резултати постигнути на овој провери имају 

елиминаторни карактер.  

Испуњавање посебних услова у погледу говорних, музичких и физичких 

способности утврђује трочлана комисија коју именује директор, на основу: посебног 

испита, лекарског уверења и уверења од логопеда о говорним способностима  кандидата.   

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо 

пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре, у складу са 

општим актом Школе. Кандидат који има положену општу матуру полаже испит за 

проверу склоности и способности. 

Пријемни испит се полаже из  опште културе - информисаности.  

Редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних студија утврђује се 

на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на 

пријемном испиту. 
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Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из 

свих предмета у свим разредима, помножен са два. По овом основу кандидат може стећи 

најмање 16, а највише 40 бодова. 

На прву годину студија на смеру Васпитач за традиционалне игре, може се  

уписати и лице које има средње образовање у трогодишњем трајању, а   њихов успех 

постигнут у трећој години  рачуна се два пута, ради изједначавања у правима са осталим 

кандидатима.   

           Резултати постигнути на пријемном испиту оцењују се одговарајућим бројем 

бодова.  

Број бодова постигнут из  опште културе-информисаности износи укупно 60 

бодова.  

Члан 66.  

Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по  

утврђеним мерилима. 

Кандидат може освојити највише 100 бодова. 

Учесник конкурса за упис може поднети приговор на регуларност конкурса, 

регуларност испита и редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних 

студија, у року од 3 дана од дана објављивања привремене ранг листе на огласној табли 

Школе. 

По приговору учесника конкурса директор доноси решење на основу мишљења 

Централне Комисије, у року од 3 дана од дана пријема приговора. 

Кандидат може изјавити жалбу Савету Школе, у року од 24 сата од дана пријема 

решења из претходног става. 

Савет Школе решава по жалби у року од три дана од дана њеног пријема. 

Члан 67.  

Студент основних струковних студија уписује се у Школу: у статусу студента који 

се финансира из буџета (у даљем тексту: буџетски студент) и студента који се сам 

финансира (у даљем тексту: самофинансирајући студент). 

Члан 68.  

Директор образује Централну комисију за пријем и упис студената Комисију за 

пријем докумената, Комисије за проверу склоности и способности, Комисије за 

спровођење пријемног испита, Комисије за дежурства, Комисије за прегледање и 

оцењивање тестова и Комисију за упис. 

Комисија за пријем докумената проверава документа и евидентира кандидате. 
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Комисије за проверу склоности и способности, бирају се за сваки вид провере 

посебно, а њихов збирни резултат, који је негативан је елиминаторног карактера. 

Комисија за спровођење пријемног испита организује састављање и умножава 

тестове и саставља привремену ранг листу по добијању резултата и коначну ранг листу по 

протеку рокова за жалбе. 

Комисије за дежурства, дежурају на испитима. 

Комисије  за прегледање тестова прегледавају и оцењују тестове.  

Повреда тајности тестова и испитног поступка представљају повреду радне 

дужности. 

Централна Комисија  одговара за законитост, надгледа целокупан поступак 

пријемног испита, састављање привремене ранг листе у року одређеном Законом, и 

надгледа састављање  и објављивање коначне ранг листе кандидата. 

Комисија за упис врши упис студената на основу коначне ранг листе кандидата, по 

протеку рокова за жалбе. 

 

....................................................................... 

На основу чл.8.ст.1 и 3,   чл.81.ст.1 и 3, чл.82. ст.1 и 4, чл.85.ст.1, 3, 7 и 9, чл.86.ст.1 и 4, 

чл.87. ст.10, чл.88. ст.3 и 4, чл. 94.ст.2 Закона о високом образовању и члана 20. Статута 

Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Савет ВШССОВ у 

Кикинди 25.12.2007  донео је  Правилник, који је ступио на снагу 03.01.2008. године, на који 

су дана 01.10.2012. године усвојене измене и допуне, које су ступиле на снагу  15.10.2012. 

године, уз усвојене измене на седници Савета ВШССОВ у Кикинди 22.03.2016. године,  а   

који у чистопису гласи 

П   Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА 

СТУДИРАЊА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

1) Овим Правилником о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања ( у 

даљем тексту: Правилник ) у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди ( у даљем тексту: Школа ) уређује се :  

 критеријуми на основу којих се обавља класификација и избор кандидата за 

упис 

 услове и начин уписа кандидата на акредитовани студијски програм  

 полагање пријемног испита или испита за проверу склоности и способности 

 обавезе Школе у погледу начина организовања и времена одржавања наставе 

 ближи услови и начин остваривања студијског програма 

 правила студирања 
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 права и обавезе студената, начин и поступак остваривања права студената 

 прелаз студената и упис лица којима је престао статус студента 

 право студената на приговор и поступак по приговору 

 мировање права и обавеза студената 

 продужетак рока за завршетак студија 

 престанак статуса студента школе 

 

Члан 2. 

1) Начин и прецизнији поступак одабира, припреме и одбране завршног – дипломског рада 

регулише се посебним правилником. 

II УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

 1. УСЛОВИ И МЕРИЛА ЗА УПИС НА СТРУКОВНЕ  СТУДИЈЕ 

Члан 3. 

1) Уписом у Школу физичко лице стиче статус студента. 

2) У прву годину студија могу се уписати кандидати држављани РСрбије и страни 

држављани, под истим условима, на начин и по поступку утврђеном законом и овим 

Правилником. 

3) На прву годину студија може се уписати лице које има средње образовање у 

четворогодишњем трајању, у складу са Законом, Статутом Школе и овим Правилником. 

4) На прву годину студија на смеру Васпитач за традиционалне игре, може се            

уписати и лице које има средње образовање у трогодишњем трајању, а њихов  успех 

постигнут у трећој години  рачуна се два пута, ради изједначавања у  правима са осталим 

кандидатима.  

5) Кандидат за упис на прву годину студија полаже класификациони испит и испит за 

проверу склоности и способности. 

6) На прву годину студија могу се без класификационог испита уписати лица која већ имају 

стечено високо образовање, студент који је на другој високошколској установи стекао бар 

60 ЕСПБ бодова, ако на другој установи има статус студента који се финансира из буџета, 

као и лице којем је статус студента престао исписивањем са студија, ако је пре исписивања 

остварио најмање 60 ЕСПБ бодова. 

2. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ И КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ 

Члан 4. 

1)  Испит за проверу склоности и способности подразумева проверу физичких, говорних и 

музичких способности и елиминаторног је карактера. 

2)  Класификациони испит се полаже из наставних предмета и по процедури коју на предлог 

директора одреди Наставно-научно веће Школе. 
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3)  резултати постигнути на испиту оцењују се одговарајућим бројем бодова, а тачан и 

потпун одговор на свако постављено питање оцењује се предвиђеним бројем до 

максималних 60 бодова. 

 3. СТАТУС СТУДЕНТА 

Члан 5. 

1)  Студент Школе је лице које је уписано на студијски програм који организује Школа, који 

бити у статусу студента који се финансира из буџета ( даље: ФИБ студент) или студента 

који се сам финансира. 

2)  Статус студента се доказује индексом. 

3)  Школа расписује конкурс за упис на студије прве године у складу са Законом. 

4)  Конкурс из става 3. овог члана садржи: број студената за одређене студијске програме, 

услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак за спровођење 

конкурса, наћин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину 

школарине коју плаћају СФ студенти. 

5)  Класификациони испит се полаже из Опште културе – информисаности. 

6)  Конкурс се објављује на огласној табли Школе, интернет страници и у средствима јавног 

информисања. 

Члан 6. 

1) Заинтересована лица за упис у Школу подносе пријаву за учешће на конкурсу са 

потребном документацијом. 

2)  За упис у прву годину студија може се пријавити кандидат који има завршено 

одговарајуће средње образовање. 

3) Кандидат који је средње образовање стекао у иностранству мора нострификовати 

диплому. 

4) Признавање стране дипломе о завршеном средњем образовању врши надлежно 

Министарство. 

Члан 7. 

1) Страни држављани се могу уписати у Школу ако положе српски језик и ако су регулисали 

здравствено осигурање за школску годину коју уписују. 

2) Проверу знања српског језика врши комисија коју именује Наставно - научно веће Школе. 

Члан 8. 

1) Одлуку о броју студената који се могу уписати у Школу доноси Наставно – научно веће 

Школе, а тај број не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад. 
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2) Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира 

из буџета доноси надлежни орган Оснивача Школе. 

Члан 9. 

1) Поступак пријављивања, рангирања и уписа кандидата спроводи Централна комисија за 

пријем и упис студената (даље: Комисија) коју именује Наставно-научно веће Школе, на 

предлог директора. 

 4. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 

Члан 10. 

1) Сви кандидати који учествују на конкурсу за упис у прву годину студија, поред попуњене 

пријаве за упис, прилажу фотокопије следећих докумената и оригинале на увид : 

 Сведочанства свих  разреда средње школе 

 Диплому о завршеној средњој школи 

 Извод из матичне књиге рођених 

 Лекарско уверење о општој здравственој способности кандидата 

 Уверење логопеда о говорним способностима кандидата 

 Друге доказе одређене конкурсом. 

Члан 11. 

1) На основу приложених докумената из чл.8. овог Правилника, а пре предходне провере 

говорних, музичких и физичких способности, Комисија сачињава списак кандидата са 

унетим просечним оценама из средње школе и објављује га на огласној табли Школе. 

2) Предходну проверу говорних, музичких и физичких способности кандидата врше 

наставници из одговарајућих научних, односно уметничких области, а оцена кандидата са 

предходне провере говорних, музичких и физичких способности има елиминаторни 

карактер. 

3) Записник са предходне провере чини саставни део конкурсне документације. 

 5. РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА 

Члан 12. 

1) Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха 

постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на класификационом испиту 

или успеха постигнутог на општој матури, тако да кандидат може освојити највише 100 

(сто) бодова. 

2) Општи успех у средњој школи подразумева збир просечних оцена у свим разредима 

помножен са 2 (два) те тако кандидат може стећи максимално 40 (четрдесет) бодова, уз 

напомену да се кандидатима са трогодишњом средњом школом трећа година               

рачуна два пута. 

3) Кандидати који су завршили средњу школу и положили општу матуру, ослобађају се 

полагања класификационог испита и уместо испита вреднују се резултати постигнути на 
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општој матури по следећој формули : ( p – 1 ) x 15, где је  ''p'' просечна оцена остварена на 

матури. 

4) Тест из  опште културе – информисаности ради се на српском језику. 

5)  Сваки тачан одговор вреднује се предвиђеним бројем бодова,  до  максималних  60 

бодова. 

6) Записник  комисије за исправљање – бодовање тестова чини саставни део конкурсне 

документације. 

Члан 13. 

1) Школа утврђује јединствену ранг листу по студијским програмима и студијским групама. 

2) Место кандидата на ранг листи за студијски програм и студијску групу, одређује да ли 

кандидат испуњава услове за упис на студије, као и начин финансирања (ФИБ или СФ). 

3) Као ФИБ студент може бити уписан кандидат који се налази на ранг листи до броја 

утврђеног одлуком оснивача и има најмање 51 бод. 

4) Као СФ студент може бити уписан кандидат који се налази на ранг листи до броја 

утврђеног одлуком Школе и има најмање 30 бодова 

Члан 14. 

1) Уколико два или више кандидата имају исто место на ранг листи, односно имају исти број 

бодова, предност има кандидат са положеном општом матуром или већим бројем бодова из 

средње школе. 

Члан 15. 

1) Ранг листа кандидата објављује се на огласној табли Школе, као и на интернет страници 

Школе. 

Члан 16. 

1) Учесник конкурса за упис може поднети приговор директору Школе на регуларност 

конкурса, регуларност испита и редослед кандидата за упис у прву годину основних 

струковних студија, у року од 24 сата од дана објављивања привремене ранг листе на 

огласној табли Школе. 

2) По приговору учесника конкурса директор одмах доноси решење на основу мишљења 

Централне Комисије. 

3) Кандидат може изјавити жалбу Савету Школе, у року од 24 сата од дана пријема 

решења из претходног става. 

4) Савет Школе решава по жалби у року од 2 ( два ) дана од дана њеног пријема. 

5) Одлука Савета је коначна у Школи. 
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 6. УПИС КАНДИДАТА 

Члан 17. 

1) На основу коначне – јединствене ранг листе врши се упис кандидата у Школу. 

2) Кандидати који су стекли право на упис, уписују се у Школу. 

3) На упис кандидати подносе оригинална документа: 

1. Сведочанства и диплому о завршеној средњој школи 

2. Извод из матичне књиге рођених 

3. Друга документа одређена конкурсом ( два ШВ-20 обрасца, три фотографије, 

студентску књижицу-индекс  ). 

4) По извршеном упису студенту се издаје студентска књижица-индекс која има карактер 

јавне исправе и студентска идентификациона картица. 

Члан 18. 

1) Кандидати који су на ранг листи стекли право на упис, уписују се у за то тачно 

одређеном року. 

2) Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Школа ће 

уписати наредног кандидата према редоследу на истој ранг листи. 

Члан 19. 

1) Кандидати који су на ранг листи у оквиру броја одобреног за буџет, а не упишу се у 

предвићеном року, сматрају се кандидатима који су одустали од уписа и Школа ће на 

њихово место уписати кандидате по редоследу са ранг листе кандидата који сами плаћају 

школарину, а испуњавају услов неопходног  броја освојених поена за ФИБ студента.  

2) Кандидати из ст.1) овог члана позивају се последњег дана по извршеном упису ФИБ 

студената.  

3) Ови кандидати се уписују првог дана одређеног за упис СФ студената. 

Члан 20. 

1) Уколико се у првом конкурсном року не упише одобрени број студената, кандидати који 

су полагали идентични класификациони испит на другим школама, могу се пријавити за 

упис и, након рангирања, уписати до одобреног броја. 

Члан 21. 

1) Уколико се у првом конкурсном року не упише одобрени број студената, Школа 

расписује други конкурсни рок. 

2) На основу одлуке Централне комисије за пријем и упис студената може се извршити 

прерасподела слободних места по студијским групама за упис у прву годину. 

Члан 22. 
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1) ФИБ студент може уписати у том статусу само један акредитован студијски програм.  

Члан 23. 

1) Студент пријављује предмете из студијског програма које жели да слуша и полаже у 

наредној школској години. 

2) Студијским програмом утврђено је који су предмети обавезни, а који изборни за 

одређену годину студија. 

3) ФИБ студент опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари 

најмање 60 ЕСПБ бодова. 

4) СФ студент опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета 

колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. 

5) СФ студент плаћа део школарине обрачунат према предметима за које се определио. 

6) Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским 

програмом. 

7) Студент потписује Уговор о студирању са Школом. 

8) По истеку термина предвиђених за пријављивање предмета формирају се спискови 

студената по предметима за наредну школску годину, за сваки студијски програм и 

предмет.  

III УПИС У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

Члан 24. 

1) У другу годину студија може се уписати ФИБ студент ако најкасније у октобарском 

испитном року положи испите из обавезних предмета прве године студија и одабраних 

изборних предмета и тиме оствари најмање 60 ЕСПБ бодова. 

2) Студент који је у текућој години остварио мање од 60 ЕСПБ бодова поново уписује оне 

предмете студијског програма које није положио у текућој години. 

3) Студент из ст.2 овог члана који закључно са јануарским испитним роком оствари 60 

ЕСПБ бодова из претходне године студијског програма може у летњем семестру слушати и 

полагати оне испите наредне године студијског програма за које, према студијском 

програму, није неопходно претходно одслушати и положити испите из зимског семестра те 

године студија. 

4)  У другу годину студија може се уписати СФ студент ако најкасније у септембарском 

испитном року положи испите из обавезних предмета прве године студија и одабраних 

изборних предмета и тиме оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. 

5) Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске 

године, уписује исти предмет. 
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6) Студент који не положи испит из одабраног изборног предмета, може поново уписати 

исти, или се определити за други изборни предмет. 

7) Студијским програмом може се условити опредељивање студената за одређени предмет 

претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским 

програмом. 

Члан 25. 

1) На наредну годину студија може се уписати и студент друге високошколске установе, 

који је стекао право на упис наредне године студија на установи с које прелази и који је, на 

основу признања положених испита са установе с које долази, у могућности да упише 

предмете наредне године студија на Школи у вредности од најмање 37 ЕСПБ бодова. 

Члан 26. 

1) ФИБ студент који је у току школске године, у оквиру уписаног студијског програма, по 

положеним испитима стекао 60 ЕСПБ бодова, има право да се и у наредној школској 

години финансира из буџета. 

2) ФИБ студент који је у току школске године, у оквиру уписаног студијског програма, по 

положеним испитима стекао мање од 60 ЕСПБ бодова, може наставити студије у статусу 

СФ студента. 

3) СФ студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године 

студијског програма, може да се у наредној години финансира из буџета, ако се рангира у 

оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета. 

 1. РАНГИРАЊЕ И УПИС КАНДИДАТА НА ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ 

Члан 27. 

1) Право студената за упис на одређени студијски програм у другој, односно трећој години 

студија, утврђује се на основу дозвољене квоте за тај смер и ранг листе. 

2) Дозвољена квота је број студента одређен у дозволи за рад, не рачунајући студенте који 

обнављају годину. 

Члан 28. 

1) Редослед студената на ранг листи одређује се на основу просечне оцене студија у 

претходном периоду. 

2) Школа утврђује јединствену ранг листу по студијским програмима. 

Члан 29. 

1) Ранг листа за упис на другу, односно трећу годину студија, објављује се на огласној 

табли школе и интернет страници. 

2) Уколико два или више студента имају исто место на ранг листи, предност има студент 

који има већу просечну оцену. 
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Члан 30. 

1) На утврђени редослед студената на ранг листи незадовољни студент може поднети 

приговор директору Школе у року од 24 часа од дана истицања ранг листе на огласној 

табли. 

2) Директор поступа одмах по пријему приговора доношењем решења. 

3) На решење директора студент може уложити жалбу Савету школе у року од 24 часа од 

дана пријема решења. 

4) Савет школе доноси одлуку у даљем року од 72 часа. 

5) Одлука Савета школе је коначна у Школи. 

Члан 31. 

1) У трећу годину студија може се уписати ФИБ студент, ако најкасније у октобарском 

испитном року, положи испите из обавезних предмета и одабраних изборних предмета 

друге године студија и тиме оствари онолико ЕСПБ бодова, колико је прописано 

позитивним прописима.  

2) У трећу годину студија може се уписати СФ студент, ако најкасније у октобарском 

испитном року, положи испите из обавезних предмета и одабраних изборних предмета 

друге године студија и тиме оствари онолико ЕСПБ бодова, колико је прописано 

позитивним прописима.  

IV УСЛОВИ И МЕРИЛА ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ 

СТУДИЈЕ 

Члан 32. 

1) На специјалистичке струковне студије може се уписати лице које је завршило 

струковне студије или академске студије првог степена и остварило најмање 180 ЕСПБ 

бодова.  

2) Студијским програмом специјалистичких струковних студија предвиђају се основне 

студије из претходног става. 

3) Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на основу 

опште просечне оцене остварене на струковним студијама првог степена, као и на основу 

просечне оцене из појединих предмета од значаја за специјалистичке струковне студије, 

који су предвиђени студијским програмом тих студија, у складу с општим актом Школе 

којим се утврђују услови и мерила за уписивање кандидата на специјалистичке струковне 

студије, односно конкурсом за упис. 

V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА 

Члан 33. 

1) Студент има право :  
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1. на упис, квалитетно студирање и објективно оцењивање; 

2. на похађање наставе и полагање испита на начин и у роковима утврђеним овим 

Правилником и Студијским програмом; 

3. довршити студије према уписаном студијском програму у складу са Статутом 

Школе; 

4. на благовремено, тачно и потпуно информисање о свим питањима која се односе на 

студије; 

5. на квалитет образовања који се темељи на квалитету студијског програма и 

наставног процеса; 

6. на избор наставника, уколико за одређени предмет постоји више наставника; 

7. на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са Законом и Статутом; 

8. на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;  

9. на учествовање у стручном раду; 

10. на консултације и менторски рад; 

11. на слободу мишљења и исказивања ставова током наставе, везаних за наставне 

садржаје; 

12. на повластице које произилазе из статуса студента; 

13. на различитост и заштиту од дискриминације, у складу са Законом; 

14. да бира и да буде биран у Студентски Парламент и друге органе Школе. 

15. на завршетак студија у краћем року; 

16. на слободно коришћење ресурса Школе; 

17. на уписивање предмета из других програма, сходно Статуту и Правилнику о  

студирању; 

18. на изјашњавање о квалитету-вредновању наставе и наставника; 

19. на притужбу за случај повреде неког од његових права предвиђених законом, или 

општим актима; 

20. на мировање права и обавеза;  

21. на друга права предвиђена Статутом, Правилником о студирању и другим општим 

актима Школе. 

2) Студент је дужан да : 

1. уредно извршава своје наставне и предиспитне обавезе у Школи; 

2. поштује режим студија и опште акте Школе; 

3. поштује права запослених и других студената у Школи;  

4. учествује у доношењу одлука у складу са Законом; 

5. чува имовину Школе. 

Члан 34. 

1) Студенти се упознају са правима и обавезама на почетку школске године. 

2) Школа је дужна да благовремено упозна студенте са правима и обавезама у току школске 

године везаним за организацију наставе и испита. 

3) Упознавање студената са правима и обавезама врши се објављивањем на огласној табли и 

интернет страници Школе, у публикацијама и штампаним материјалима. 

VI  МИРОВАЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА СТУДЕНТА 

Члан 35. 

1) Студенту се, на захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају: 

1. теже болести;  
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2. упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци; 

3. одслужења и дослужења војног рока; 

4. неге властитог детета, до навршених годину дана живота; 

5. одржавања трудноће; 

6. припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство, кад студент има 

статус врхунског спортисте; 

7. у другим случајевима у којима директор Школе утврди да је то оправдано. 

2) Мировање права и обавеза траје најдуже једну школску годину. 

3) Студент који је био спречен да полаже испит због болести или оправданог одсуства од 

најмање три месеца, може полагати испит у првом наредном року у којем се организује 

полагање тог испита, у складу са овим Правилником. 

VII  ПОНАВЉАЊЕ ГОДИНЕ 

Члан 36. 

1) Студент који није испунио услов и право на упис у вишу годину студија, понавља годину. 

2) Студент који није остварио 37 ЕСПБ бодова поново уписује исту годину студијског 

програма. 

3) ФИБ студент, уколико није остварио 60 ЕСПБ бодова може, на лични захтев, наставити 

студије у статусу СФ студента. 

4) Студент који није испунио услове за упис у вишу годину студија из ст.1) овог члана, 

уписује се тако да поново упише предмете које није положио у претходној години студија. 

Студент може уписати и нове предмете, али тако да његове укупне студијске обавезе у 

поједином семестру износе од 25 до 35 ЕСПБ бодова. 

5) У случају измене студијског програма, студент који понавља годину или наставља 

студије након статуса мировања, уписује годину и обавезан је положити разлику испита 

према новом студијском програму. 

VIII  ПРЕСТАНАК СТАТУСА СТУДЕНТА 

Члан 37. 

1) Статус студента престаје у случају : 

1. када студент не заврши студије у року од шест школских година; 

2. исписивања са студија; 

3. завршетка студија; 

4. неуписивања школске године; 

5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија у Школи. 

2) У рокове из ст.1. тач.1. овог члана не рачуна се период током којег права и обавезе 

студента мирују. 

3) Студенту се, на захтев поднет пре рока из ст.1. тач.1. овог члана, може одобрити 

продужење студија за још један семестар : 
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1. ако је у току студија испуњавао услове за мировање права и обавеза, а то право није 

искористио, односно ако га није искористио у трајању у којем му је, с обзиром на 

околности, мировање могло бити одобрено; 

2. ако му је на дан истека рока из ст.1. тач.1. овог члана остало неостварених највише 

15 ЕСПБ бодова потребних за завршетак студија; 

3. ако је у току трајања студија започео и завршио други акредитовани студијски 

програм, на истом или вишем степену, у земљи или иностранству. 

4) Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија констатује директор 

решењем с дејством од првог наредног дана од дана истека рокова из ст.1. тач.1. и ст.3. овог 

члана.  

5) Студент се може, на лични захтев, исписати са студија.  

6) У случају из става 5), на лични захтев студента, Одсек за студентска питања ће му издати 

уверење о испуњеним обавезама и оствареним правима у Школи до тренутка исписивања, 

уз плаћање трошкова прописаних ценовником услуга. 

7) Студент који се исписао из школе може се поново уписати.  

8) Студенту који се поново уписује признају се сви раније положени испити, оверени 

семестри, односно уписане године, и остале обавезе које је испунио. 

IX   СТУДИЈЕ 

 1. ВРСТЕ И НИВОИ СТУДИЈА 

Члан 38. 

1) Школа остварује студије првог степена – основне струковне студије, акредитованих 

струковних студијских програма : 

 Струковни студијски програм васпитача деце предшколског узраста  

 Струковни студијски програм васпитача за традиционалне игре 

 Струковни студијски програм васпитача деце у јаслицама, здравственим и 

социјалним установама 

које трају три године и чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова. 

   и студије другог степена: 

 Специјалистичке струковне студије за оба студијска програма, које трају једну 

годину и чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова.  

 

 2. ШКОЛСКА ГОДИНА 

Члан 39. 

1) Школа организује и изводи студије у току школске године која, по правилу, почиње 

1.октобра и траје 12 календарских месеци – завршава се 30.септембра. 

2) Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних недеља и 12 

недеља за консултације, припрему испита и испите. 
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3) Настава се организује током 2 (два) семестра, од којих сваки траје 15 недеља. 

4) Настава појединачних предмета се организује и изводи у току једног семестра, а најдуже 

у току два семестра. 

5) Настава обухвата највише 30 часова предавања и вежби седмично. 

6) Настава у зимском семестру почиње, по правилу, 1. октобра и траје до 15. јануара, уз 

новогодишњи и божићни распуст у трајању од осам дана, а у летњем семестру почиње, по 

правилу, 11.фебруара а завршава се 1. јуна, уз пролећни распуст током трајања априлског 

испитног рока. 

7) Школа организује и изводи студије на српском језику. 

 3. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

Члан 40. 

1) План извођења наставе доноси Наставно-научно веће на предлог директора Школе, у 

складу са студијским програмом. 

2) Планом извођења наставе утврђују се: 

1)       наставници и сарадници који ће изводити наставу; 

2)       места извођења наставе; 

3)       почетак и завршетак, као и временски распоред извођења наставе; 

4)       облици наставе (предавања, вежбе, студијске групе, консултације и друго); 

5)       начин полагања испита, испитни рокови и мерила испитивања; 

6)       попис литературе за студије и полагање испита; 

7)       остале важне чињенице за уредно извођење наставе. 

3) Препоручена литература за поједини испит мора да буде усклађена са обимом 

студијског програма, на начин утврђен тим програмом. 

4) План извођења наставе објављује се пре почетка наставе у семестру на који се односи 

на интернет страницама Школе и јаван је. 

5) План извођења наставе може се мењати и током школске године, у оправданим 

случајевима, при чему се измене морају објавити на начин на који је објављен изворни 

план. 

 4. ОБИМ СТУДИЈА  

Члан 41. 

1) Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија 

изражава се збиром ЕСПБ бодова. 
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2) Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 

40-часовне радне недеље током једне школске године. 

3) Укупно ангажовање студента састоји се од: 

1) активне наставе (предавања, вежбе, студијске групе, практикуми, семинари, 

практична настава, менторска настава, консултације, презентације, пројекти и друго ); 

2) самосталног рада; 

3) колоквијума; 

4) испита; 

5) израде завршног рада; 

6) добровољног рада у локалној заједници, организованог од стране Школе на 

пројектима од значаја за локалну заједницу (хуманитарна активност, подршка 

хендикепираним лицима и друго); 

7) других облика ангажовања, у складу с општим актом Школе (учешће у пројектима 

Центра за континуирану едукацију, стручна пракса и друго). 

4) Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада из става 3. тачка 6. овог 

члана уређује Наставно-научно веће. 

5) Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 нити већи од 900 часова 

у току школске године. 

6) Изузетно, ако је студијским програмом предвиђен повећан број практичне и/или 

теренске наставе, највећи број часова из претходног става може бити више од 900. 

7) Предмети из става 1. овог члана су, по правилу, једносеместрални, тако да збир од 30 

ЕСПБ бодова по правилу одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-

часовне радне недеље током једног семестра. 

8) Изузетно, настава се може организовати и у другим временским целинама (триместри, 

блок настава, модули и друго), чије се појединачно трајање утврђује студијским 

програмом Школе, при чему укупно годишње трајање такве наставе износи 30 наставних 

недеља и 12 недеља за консултације, припрему испита и испите. 

 5. ОВЕРА СЕМЕСТРА 

Члан 42. 

1) Студент оверава сваки семестар и уписује следећи. 

2) Студент може оверити семестар ако су му сви наставници, асистенти или сарадници 

својим потписом у индексу оверили уредно извршење студијским програмом прописаних 

предиспитних обавеза из свих предмета тог семестра (предавања, вежбе, педагошка 

пракса). 
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3) Наставник неће ускратити потпис студенту који је оправдано изостао са до 25% 

наставних часова утврђених студијским програмом. 

4) Оправданост изостанака студент мора документовати и о оправданости одлучује 

Наставно-научно веће. 

5) Студент има право жалбе Савету Школе на решење из претходног става. 

6) Савет решава по жалби у року од 5 (пет) дана и одлука Савета је коначна.  

7) Студент који није испунио услове из ст.2) овог члана, не може оверити семестар и 

приступити полагању испита. 

Члан 43. 

1) Овера семестра се обавља, по правилу, последње недеље наставе у том семестру. 

2) Студент је дужан да за оверу семестра преда индекс и семестрални лист са наведеним 

предметима одређеним Уговором о студирању, доказ о уплати трошкова предвиђених 

ценовником Школе (сви студенти) и доказ о уплати доспеле школарине (СФ студенти). 

3) Упис трећег и петог семестра обавља се после септембарског или октобарског испитног 

рока. 

4) Одсек за студентска питања проверава испуњеност услова за оверу семестра и у 

индексу оверава одслушани и уписује следећи семестар. 

5) Изразито успешним студентима може се, уз одређене услове, одобрити завршавање 

студија у времену краћем од прописаног трајања студија. 

6) Изразито успешним студентом сматра се студент који је све испите из ниже године 

студија положио с просечном оценом 9 (девет) и више. Таквом студенту може се одобрити 

упис предмета из више године студија, највише до половине укупног броја ЕСПБ бодова, 

узимајући у обзир програмску повезаност предмета.  

7) Уколико такав студент до уписа у следећу годину студија положи испите из свих 

предмета студија уписаних у индекс, приликом следећег уписа нема никаквих 

ограничења. 

6. ИСПИТИ И ДРУГЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА 

 

Члан 44. 

1) Праћење, проверавање и оцењивање знања и способности студената врши се 

континуирано током године кроз све облике научно – наставног рада на основу 

активности студената: 

 Праћењем и евидентирањем резултата свих облика научно – наставног процеса 

 Тестирањем 

 Израдом семинарских радова 

 Делимичном провером знања 
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 Завршном провером знања 

 Израдом и одбраном дипломског рада 

2)   Ближе одредбе о испитивању и провери знања регулисани су Правилником о полагању 

испита и оцењивању на испиту. 

X   УПИС СТУДЕНАТА СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И 

 ПРИЗНАВАЊЕ ПОЛОЖЕНОГ ИСПИТА СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА 

Члан 45. 

1) Студенти који студирају на другој високошколској установи на студијама првог 

степена, лица која имају стечено високо образовање на студијама првог степена, као и 

лица којима је престао статус студента, могу се уписати у ову школу. 

2) Лица из ст.1 овог члана подносе пријаву на конкурс у првом или другом  конкурсном 

року. 

3) Уз пријаву из ст. 2 овог члана кандидати за упис подносе документа из члана 8. и 15. 

овог Правилника и уверење о положеним испитима и студијске програме по којима су  

положили испите 

Члан 46. 

1) Наставно-научно веће, на основу захтева за признавањем испита на другој 

високошколској установи, доноси одлуку у складу са одредбама Правилника о 

критеријумима и условима преноса ЕСПБ бодова између различитих академских и 

струковних студија и признавање испита, који служе за рангирање и одлуку на коју 

школску годину се кандидат може уписати. 

Члан 47. 

1) Студенту који је положио испит на другој високошколској установи може се признати 

положени испит сагласно условима утврђеним у Правилнику о критеријумима и условима 

преноса ЕСПБ бодова између различитих академских и струковних студија. 

2) Студенту друге високе школе струковних студија за образовање васпитача који се 

уписао на ову школу признаће се  семестри оверени у школи у којој је студирао. 

3) Студенту друге високе школе струковних студија за образовање васпитача који пређе 

на студије на ову школу признају се испити положени на тој школи, ако наставни 

програми тих предмета у основи одговарају наставним програмима предмета ове школе. 

4) Поступак одласка и доласка у оквиру истих високих школа струковних студија за 

образовање васпитача може бити и предмет споразума школа.дошколавање дипломираних 

васпитача са виших школа за образовање васпитача ближе се уређују Правилником о 

студирању. 

XI   ДОШКОЛОВАЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ ВАСПИТАЧА 
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Члан 48. 

1) Дипломирани васпитачи у предшколским установама који су завршили Вишу школу за 

образовање васпитача, могу уписати трећу годину Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача по посебном студијском програму - дошколовању. 

2) Наставно – научно веће доноси број студената који се могу уписати и посебан студијски 

програм који представља оптималан скуп обавезних и изборних предмета, практикума, 

праксе и осталих облика наставе и допуну наставног плана и програма по којем су студенти 

завршили вишу школу 

3) Обим ових студија изражен је збиром од 60 ЕСПБ бодова. 

4) Дипломирани васпитачи који су запослени у предшколским установама наставу ће 

похађати по посебном распореду, прилагођеном њиховом радном времену. 

5) Дипломирани васпитачи који нису запослени у предшколским установама наставу ће 

похађати по распореду за студенте који су редовно уписали трећу годину. 

Члан 49. 

1) Дипломирани васпитачи су, без обзира на наставни план и програм по којем су 

завршили, у току свог школовања освојили 120 ЕСПБ бодова. Наставно – научно веће је 

извршило еквиваленцију свих наставних планова и програма са системом преноса ЕСПБ 

бодова. 

2) Одсек за студентска питања ће уписати студенте на дошколовање на основу: 

 Оверене фотокопије дипломе о завршеној вишој школи; 

 Извода из матичне књиге рођених; 

 Потврде о радном односу у предшколској установи; 

 Друга документа одређена конкурсом (два ШВ-20 обрасца, три фотографије, 

студентску књижицу-индекс ) 

 Доказ о уплати трошкова уписа и школарине, по условима одређених конкурсом. 

  

Члан 50. 

1) Студент на дошколовању који испуни све предиспитне и испитне обавезе, укључујући и 

завршни рад стиче диплому и додатак дипломи, збир од 180 ЕСПБ бодова и стручни 

назив, у зависности од смера који похађа: 

-  струковни васпитач деце предшколског узраста, 

-  струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама. 

Члан 51. 

1) Студент на дошколовању има иста права и обавезе и подлеже дисциплинској и 

материјалној одговорности  прописаним актима Школе.  

Члан 52. 
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1) Студент има обавезу да поштује режим студија и опште акте школе на којој студира, да 

уредно извршава своје наставне и друге обавезе утврђене законом, Статутом школе и  

овим Правилником. 

2) Током обављања стручне праксе, методика и методичке праксе и других облика наставе 

који се обављају у предшколским установама и другим сличним местима, студент је 

дужан да се придржава прописа и правила понашања, као и прописа о заштити на раду у 

тим установама. 

3) Због неиспуњавања прописаних обавеза и због повреда дужности студенти одговарају 

дисциплински у складу са законом и посебним општим актом школе. 

4) Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена у овом 

Правилнику о студирању. 

XIII   ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА 

Члан 53. 

1) Студент завршава студије полагањем свих испита, те израдом и одбраном завршног 

рада, у складу са студијским програмом основних студија. 

2) Завршним радом студент треба да докаже да је способан да примени знање стечено 

током студија и показати да може успешно решавати задатке своје струке на разини 

стручног назива стеченог дипломом. 

3)  Ближе одредбе о поступку пријаве, припреме и одбране завршног рада на основним 

струковним студијама регулисане су у Правилнику о завршном испиту на основним 

струковним студијама. 

XIV   СВЕЧАНА  ПРОМОЦИЈА 

Члан 54. 

1) Диплома о стеченом високом образовању се уручује на свечаној промоцији. 

2) Диплому уручује директор школе. 

3) Поред дипломе студенту се  издаје и додатак дипломи, у складу са законом. 

4) Наставно-научно веће проглашава једног студента генерације, разматрајући успешност 

студената свих студијских програма основних струковних студија. Студент генерације 

поред дипломе о стеченом високом образовању, добија и посебну диплому студента 

генерације. Подаци се уписују и у додатак дипломи. Новчани део награде одређује Савет 

ВШССОВ у Кикинди. 
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XV  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 55. 

1) Студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до ступања на 

снагу овог закона могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму, 

условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2013/2014. године. 

2) Студенти из става 1. овог члана имају право да наставе започете студије по студијском 

програму који је донет у складу са Законом о високом образовању, на лични захтев. 

Члан 56. 

1) Измене и допуне овог Правилника могу се вршити на начин и по поступку прописаном 

за његово доношење. 

Члан 57. 

1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

школе. 

Члан 58. 

1) Правилник је стављен на огласну таблу дана 26.12.2007.године. 

Члан 59. 

Последње измене и допуне, усвојене на седници од 22.03.2016. године су објављене 

на огласној табли 23.03.2016. године и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања. 

Председник 

Савета ВШССОВ у Кикинди 

 

___________________________ 

Синиша Одаџин,проф. 

           
 

Прилог 8.1.2 : Конкурс за упис студената 

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Кикинда, Светосавска бр. 57, РАСПИСУЈЕ  

К О Н К У Р С  

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

 

 

Висина школарине за школску годину, за студенте који плаћају школарину, износи 48.000 

динара. Школарина се може платити у осам једнаких месечних рата. За специјалистичке 

струковне студије школарина је 80.000 динара, у осам једнаких месечних рата 
 

С  М  Е  Р Финансирање из буџета Самофинансирање 

Струковни васпитач  

деце предшколског узраста 
65 25 

Струковни васпитач  

за традиционалне игре 
7 23 
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Струковни васпитач  

у јаслицама, здравственим и 

социјалним установама 
5 20 

У К У П Н О 77 68 

 145 

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

За упис у прву годину студија смерова Струковни васпитач деце предшколског узраста и Струковни васпитач деце јаслицама, 

здравственим и социјалним установама,  могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању. 

За упис у прву годину студија смера Струковни васпитач за традиционалне игре могу конкурисати и кандидати који имају средње 

образовање у трогодишњем трајању. 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Сви кандидати пре полагања класификационог испита подлежу провери физичких, говорних и музичких способности. Резултати 

постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер. Испуњеност посебних услова у погледу физичких, говорних и музичких 
способности утврђује Комисија на основу: 

- посебног испита 

- лекарског уверења 

- уверења од логопеда о говорним способностима кандидата. 

3. ПРИЈЕМНИ  ИСПИТ 

- Кандидати који конкуришу за упис у I годину студија полажу пријемни испит, тест из  опште културе-информисаности. 

4. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

 Утврђивање редоследа кандидата за упис на високу школу врши се на основу: 

- општег успеха постигнутог у претходном образовању 

- резултата постигнутих на пријемном испиту 

Избор кандидата врши се према збиру бодова које остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту. 

 

   а. Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва четири разреда множи са два, па је најмањи 

могући број  бодова 16, а највећи 40 бодова. Кандидатима са трогодишњом средњом школом успех се вреднује тако што се успех у 

трећем разреду рачуна два пута. 

 
   б. Резултати пријемног испита оцењују се од 0 до 60 бодова. 

5. НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА 

Избор кандидата обавља се према резултату постигнутом на пријемном  испиту и општег успеха постигнутом у средњем образовању, а 

на основу ранг-листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. 

За упис на студије утврђује се јединствена ранг-листа, а место на ранг-листи одређује да ли се студент финансира из буџета или сам 
плаћа школарину. 

Кандидат може бити уписан на  терет буџета ако се налази на јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет 

буџета, који је одређен конкурсом за високу струковну школу и има више од 51 бода. 
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг-листи налази до броја одобреног за упис кандидата 

који плаћају школарину, који је одређен конкурсом и има више од 30 бодова. 

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су високој струковној школи поднети у року предвиђеном за пријављивање 
на конкурс. 

У случају када се кандидати не могу разликовати по овим мерилима одлуку о њиховом избору и упису доноси орган високе струковне 

школе надлежан за спровођење конкурса. 
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, школа ће уписати, уместо њега, другог кандитата према 

редоследу на јединственој ранг-листи, у року утврђеном конкурсом. 

 

6. ОСТАЛИ УСЛОВИ 

Конкурс за упис студената спроводи комисија високе струковне школе. Комисија утврђује редослед кандидата на ранг-листи и на 

огласној табли истиче који су кандидати примљени, а који нису. Учесник конкурса који сматра да конкурс није спроведен на утврђен 
начин и да су његова права повређена може поднети приговор директору школе у року од три дана од дана објављивања ранг-листе, а 

директор доноси решење о приговору у року од три дана од дана подношења приговора. 

7. ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И УПИС 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе фотокопије докумената, али је неопходно поднети на увид ОРИГИНАЛНА 

ДОКУМЕНТА. 
Кандидати одмах након пријављивања пролазе проверу физичких, говорних и музичких способности те је потребно да понесу и 

опрему за физичко васпитање. 

 

Документа за пријаву: 

1. пријавни лист (добија се у школи) 

2. извод из матичне књиге рођених – оригинал 
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3. сведочанства свих разреда претходног средњег образовања 

4. дипломa о положеном завршном, односно матурском испиту 

5. доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности, односно за  полагање класификационог испита  

6. лекарско уверење ( од Медицине рада ) 

7. уверење од логопеда о говорним способностима кандидата 

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош. 

 

Документа за упис: 

1. ОРИГИНАЛНА  ДОКУМЕНТА  

2. ШВ-20 образац - добија се у школи  

3. индекс – добија се у школи 

4. једна фотографија 3,5 х 4,5 цм 

5. фотографија на електронском медију  

6. доказ о уплати школарине ( прве рате или у целости )  

7. доказ о уплати трошкова уписа  

Кандидати који су стекли услов за упис у категорију студената који сами сносе трошкове студирања уплаћују школарину у целости, 

или у осам једнаких месечних рата.  

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају. 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

Упис студената у I годину студија обавиће се по следећем распореду: 

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК  ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК  

Пријава кандидата: 

  23,24. и 25. jуна 2016. од 8.00-14.00 

             Провера склоности и способности  
(музичких, говорних  и физичких)  

               1. јула 2016. год.  у 10.00 

Полагање пријемног испита: 

 1. јула 2016. год.  у 13.00 

Објављивање јединствене ранг-листе: 

 2. јула 2016.год. 

Упис примљених кандидата: 

 12,13,14. и 15. јула 2016. год.  

              Од 9.00 до 14.00 часова 

 

Биће оглашен до 20. јула 2016.год. 

 

Пријава кандидата: 

1. и 2. септембра 2016. год.  

Од 8.00-14.00 

Провера склоности и способности  
(музичких, говорних  и физичких)  

               5.септембра 2016. год.  у 10.00 

Полагање пријемног испита: 

 5.септембра 2016. год.  у 12.00 

Објављивање јединствене ранг-листе: 

 5. септембра 2016. год. 

Упис примљених кандидата: 

 12. и 13. септембра 2016. год. 

              Од 9.00 до 14.00 часова 

 

 

К о н т а к т : 

Тел/факс  0230/22-423 

E:mail – vsssovki@vaspitacka.edu.rs  

Internet str. - www.vaspitacka.edu.rs  

 СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ НА  

ВШССОВ У КИКИНДИ, КИКИНДА, Т.Р. 840-657666-13 
 

Д и р е к т о р 

др Зоран Мијић, проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vsssovki@vaspitacka.edu.rs
http://www.vaspitacka.edu.rs/
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Прилог 8.1.3 – Решење о именовању комисије за пријем студената 

 

Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/22-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs www.vaspitacka.edu.rs 

Број :  

Датум :  

 

На основу члана 29. тачка 19. Статута ВШССОВ у Кикинди, директор именује 

 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  

УПИСА СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ЈУНСКОМ 

КОНКУРСНОМ РОКУ 

 ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ И УПИС СТУДЕНАТА 

1. др Зоран Мијић 

2. др Јелена Мићевић-Карановић 

3. мр Ангела Месарош Живков 

 

 КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА  

24, 25. и 26. јун 2016. од 08.00-14.00 

1. Синиша Одаџин  

2. Срђан Карановић 

 

 КОМИСИЈА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ 

1. јул  у 10.00 часова 

1. мр Ангела Месарош Живков  - провера физичких способности 

2. др Загорка Марков – провера говорних способности 

3. Мирјана Балаћ, проф. – провера музичких способности 

 КОМИСИЈА ЗА САСТАВЉАЊЕ И УМНОЖАВАЊЕ ТЕСТОВА 

1. др Јасмина Арсенијевић 

2. мр Стеван Илић 

 КОМИСИЈА ЗА ДЕЖУРСТВО на пријемном – тест Опште културе и 

информисаности 

1. јул  у 13.00 часова 

1. Тања Бркљач, мастер  

2. мр Србислава Павлов 

 КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ТЕСТОВА 

1. јул  у 14.00 часова 

1. др Миланка Маљковић 

2. др Тамара Грујић 

3. др Љиљана Крнета 

4. др Милорад Степанов 
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 КОМИСИЈА ЗА УПИС СТУДЕНАТА 

12, 13,14. и 15. јула од 9.00 - 14.00 часова 

1. Синиша Одаџин 

2. Срђан Карановић 

3. Владимир Варађанин 

д и р е к т о р  

 

др Зоран Мијић, проф. 

 

 

 

 

 Прилог 8.2. Правилник о оцењивању   

 

На основу члана  155. Статута Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди, на предлог Наставно-научног већа, са седнице одржане 29. 03. 2011. године, 

Савет Школе на својој седници одржаној 27. 05. 2011. године, донео је Правилник о 

полагању испита и оцењивању на испиту у Високој школи струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди, који ступа на снагу и почиње да се примењује,  од 06. 

06. 2011. године, са изменама у складу са Законом о високом образовању усвојеним на 

седници Савета од 04.10.2011. године и изменама усвојеним 18. 09. 2014. године које 

ступају на снагу и почињу да се примењују од 01. 10. 2014. године, који у чистопису гласи 

ПРАВИЛНИК 

о полагању испита и оцењивању на испиту 

 

I Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се утврђују правила о испитним роковима, услови и начин 

полагања испита, правила о оцењивању на испиту, заштита права студената и поступак 

заштите као и друга питања од значаја за полагање и оцењивање на испиту. 

 

II Посебне одредбе 

Обавеза континуираног праћења студената 

 

Члан 2. 

Наставник је дужан да савлађивање предметног градива од стране студента континуирано 

прати и да успех у том савлађивању коначно утврди полагањем испита у законом 

одређеним роковима. 

Испитни рокови 

 

Члан 3. 
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(1) Испитни рокови одређени су Законом о високом образовању и Статутом ВШССОВ и 

не 

могу се уводити нови рокови сем тих. 

(2) Испитни рокови су, по правилу: 

 Јануарски – од 16.јануара до 15.фебруара  

 Мартовски – од 5.марта до 20.марта 

 Априлски – од 5.априла до 20.априла  

 Јунски  -  од 1. јуна до 25. јуна 

 Септембарски – од 01.  септембра до 13. септембра 

 Октобарски – од 19. септембра до 25. септембра 

 (3) Испити обављени ван ових рокова су неважећи. 

 (4) Пријављивање ванредног полагања активности траје током целе школске године, а 

термини се одређују у договору са предметним наставником и васпитачем – ментором. 

 

Распоред испита 

 

Члан 4. 

(1) Школа објављује распоред испита за све испитне рокове најкасније до почетка 

пријављивања испита истицањем на огласној табли и преко сајта Школе. 

(2) Наставник је дужан да се придржава тог распореда. 

(3) Изузетно термин полагања испита се може заменити другим термином у том испитном 

року уз сагласност координатора наставе. 

 

Обавезе наставника пре испита 

 

Члан 5. 

(1) Пре испита, на почетку наставе из свог предмета, наставник упознаје студенте са 

програмом предмета, распоредом наставе, облицима наставе који су предвиђени и свим 

предметним обавезама, начином, садржајем и природом испита, временом добијања 

списка испитних питања, начином како се оцена формира и другим питањима важним за 

полагање испита. 

(2) На крају наставе, наставник је дужан да обавести студенте о броју поена који је сваки 

од 

њих остварио испуњавањем предиспитних обавеза. 

(3) Наставник води евиденцију о предиспитним обавезама студента и чува је до краја 

школске 

године, а за поједине студенте док не положе испит. 

 

Право полагања испита 

 

Члан 6. 

(1) Право да полаже испит из одређеног предмета има студент који је испунио 

предиспитне 

обавезе и положио испите који су студијским програмом дефинисани као претходни 

услов. 
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(2) Студент стиче право на полагање одређеног испита непосредно по окончању наставе 

из 

тог предмета, а по овери семестра,  у испитним роковима како је регулисано чл.3 .став 2. 

овог правилника. 

Предиспитне обавезе 

 

Члан 7. 

(1) Предиспитне обавезе за сваки предмет утврђују се студијским програмом предмета и 

актима Школе. 

(2) Однос између поена које студент постиже савладавањем предметних обавеза и 

полагањем 

испита као и минимум и максимум поена који се може постићи испуњењем предиспитних 

обавеза дати су студијским програмом предмета. 

(3) Студент који није испунио неке предиспитне обавезе (на пример није положио 

колоквијум 

или није похађао наставу), а природа предиспитних обавеза и природа предмета то 

допуштају, може да те обавезе испуни пре изласка на полагање испита и могућност да 

недостајуће предиспитне обавезе компензира испуњавањем других предиспитних обавеза. 

(4) Ако студент није испунио предиспитне обавезе губи могућност полагања тог испита у 

текућој школској години.  

(6) У посебним случајевима, као што су присуствовање предавањима студената који су у 

радном односу или вежбе оних студената који на свом радном месту обављају исте или 

веома сличне активности са активностима које се изводе на часовима вежби, неке 

предиспитне обавезе могу бити признате начелном или појединачном одлуком Наставно-

научног већа, или бити компензиране практичном наставом по одлуци наставника, 

односно координатора наставе. 

Пријављивање испита 

 

Члан 8. 

(1) Полагање испита пријављује се (одјављује) електронским путем и према условима које 

прописује Школа, најмање пет радних дана пре почетка испитног рока. 

(2) Распоред полагања објављује се на огласној табли и веб страници Школе пре почетка 

термина за пријављивање испита. 

(3) Распоред полагања садржи име испитивача, датум, време и место одржавања испита. 

(4) Накнадне корекције распореда полагања могуће су само у случајевима поклапања 

термина полагања испита и спречености испитивача. 

 

Место и време одржавања испита 

 

Члан 9. 

(1) Испити се одржавају у просторијама Школе од 8 сати ујутру до 20 сати. 

(2) Испит се може полагати и у просторијама оних установа у којима се обавља практична 

настава, професионална пракса или где се стално одржавају вежбе. 

(3) На молбу студента са хендикепом или теже болесног студента директор Школе може 

одлучити да се испит обави ван просторија Школе у другим погодним условима. 
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Јавност испита 

 

Члан 10. 

(1) Испити су на специфичан начин јавни и Школа је дужна да обезбеди специфичну 

јавност на свакој врсти испита. 

(2) На усменом испиту јавност се обезбеђује обавезним присуством других студената и то 

најмање два. 

(3) На усменом испиту дозвољено је присуство других студената и наставника Школе. 

(4) На писменом испиту јавност се обезбеђује присуством више од два студента и правима 

на увид у резултате полагања испита. 

 

Испитивачи 

 

Члан 11. 

(1) Усмени испит обавља предметни наставник, односно комисија. 

(2) Сарадници помажу наставнику при полагању испита у припреми податка о 

предиспитним 

обавезама кандидата и у организацији испита. 

(3) Писмени испит може обављати наставник, сарадник или лице у својству дежурног на 

испиту које је одређено од стране директора. 

(4) Предметни наставник, односно дежурни на испиту обавезан је да буде у просторији где 

се 

испит обавља петнаест минута пре почетка испита. 

(5) Наставник, односно сарадник код кога постоји могућност сукоба интереса у односу на 

неког кандидата дужан је да се изузме од улоге испитивача. 

(6) У ситуацији из става 5 овог члана директор Школе одредиће другог испитивача из реда 

наставника који су бирани за исту научну област или исту ужу научну област. 

(7) У изузетним ситуацијама – спречености испитивача  у периоду дужем од 30 дана, 

директор својим решењем одређује за испитивача наставника исте или сродне научне или 

уметничке области из Школе, или са друге школе. 

(8) У овом случају, координатор наставе организује накнадни испитни рок за неодржане 

испите.  

 

Припремање испита 

 

Члан 12. 

(1) Студент припрема испит на основу обавезне и допунске литературе дефинисане 

силабусом 

Предмета и, уколико за то постоји могућност, презентација предавања и вежби, 

објављених на сајту Школе. 

(2) Наставник је дужан да обезбеди испитни материјал из става 1 овог члана. 

 

Испитна питања 
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Члан 13. 

(1) Списак испитних области или питања објављује се благовремено а најкасније два 

месеца пре почетка испитног рока. 

(2) Испитна питања могу се односити само на испитну материју дефинисану силабусом 

Предмета. 

 

Начин полагања испита 

 

Члан 14. 

(1) Испит може бити теоријски и практични, а полаже се усмено, писмено или усмено и 

писмено. 

(2) Испит се, по правилу, полаже усмено или писмено. 

(3) Када се испит полаже писмено и усмено, писмени део служи као квалификациони 

облик 

испита. 

 

Приступање испиту 

 

Члан 15. 

(1) Испит може полагати студент који је задовољио прописане предиспитне обавезе, 

пријавио испит и оверио семестар. 

(2) Пре започињања испита наставник је дужан да на примерен начин лично провери 

идентитет студента. 

(3) Идентитет студента утврђује се на основу индекса, а по потреби и личне карте. 

(4) Сматра се да је студент полагао испит уколико је приступио полагању испита, односно 

уколико је прошао процес идентификације, независно од тога да ли је одустао одмах или 

након 

извлачења питања односно увида у тест знања. 

 

Усмени испит 

 

Члан 16. 

(1) Усмени испит се полаже пред једним испитивачем - наставником. 

(2) На испитном списку, односно списку студената који полажу истог дана не може бити 

више од 40 кандидата. 

(3) Усмени испит се увек полаже извлачењем питања написаних на листићима истог 

облика и 

исте боје. 

(4) Студент има право на 5-10 минута припреме концепта за одговор на питања у оквиру 

видног поља наставника. 

(5) У току одговора на питања наставник не сме ни на који начин омаловажавати 

студента. 

 

Усмени испит пред комисијом 

 



276 

 

Члан 17. 

(1) После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да испит полаже 

пред 

испитном комисијом од три члана. 

(2) Комисију из става 1. овог члана формира директор. 

(3) Комисију сачињавају предметни наставник и два наставника који предају предмете из 

исте 

или блиске уже научне области. 

(4) На усмени испит пред комисијом сходно се примењују одредбе члана 16. овог 

Правилника. 

 

Писмени испит 

 

Члан 18. 

(1) Писмени испит почиње поделом теста знања или других писаних образаца, односно 

материјала, које у одговарајућем броју може да штампа и оверава Школа. 

(2) Диктирање питања или задатака на писменом испиту није дозвољено. 

(3) О регуларности писменог полагања испита стара се наставник или сарадник, односно 

стручно лице које на предлог предметног наставника, одреди директор или координатор 

наставе. 

(4) Предметни наставник, односно дежурни наставник или сарадник, дужан је да буде у 

просторији у којој се одржава писмени испит 15 минута пре почетка испита. 

(5) За време трајања писменог испита врата на просторији где се испит одржава морају 

бити 

затворена и у њу могу да уђу, уз одобрење дежурног, само запослени на Школи. 

(6) За време трајања писменог испита није дозвољено да студент излази и да се враћа у 

просторију, да устаје са места, да се креће по просторији, да говори сем у случају да се 

обраћа 

наставнику, односно дежурном. 

(7) Уколико наставник током трајања писменог испита напусти просторију у којој се 

испит 

одржава регуларност испита обезбеђује сарадник. 

(8) На писменом испиту није дозвољено дежурање студената. 

(9) Питања на писменом испиту морају да буду из области које су одређене раније 

објављеним списком питања односно испитних области. 

(10) Полагање писменог испита не може трајати краће од једног школског часа ни дуже од 

три часа. 

(11) Резултати писменог испита морају бити објављени најкасније за три дана. 

(12) Питања и одговоре са писменог испита наставник чува годину дана. 

Усмени и писмени испит 

 

Члан 19. 

(1) Одредбе овог Правилника о усменом, односно писменом испиту сходно се примењују 

и на 

испит који се полаже писмено и усмено. 
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(2) Када се испит полаже писмено и усмено резултати полагања писменог дела испита 

морају 

да буду објављени најкасније до половине временског интервала између писменог и 

усменог дела. 

(3) Усмени део испита мора се окончати до краја испитног рока. 

 

Однос предиспитних обавеза и испита 

 

Члан 20. 

(1) Однос између поена стечених предиспитним обавезама и поена на испиту утврђује се 

наставним програмом предмета. 

(2) Укупан број могућих поена по програму је 100 при чему најмање 30, а највише 70 

студент 

може да оствари кроз предиспитне обавезе. 

(3) Број поена остварен предиспитним обавезама важи независно од тога код ког 

наставника 

су ове обавезе испуњене. 

(4)Број поена остварен предиспитним обавезама одређује опсег усменог испита тако да 

студент, који је пре усменог испита остварио минимум поена за прелазну оцену (оцена 6) 

не мора да одговара на усменом испиту, али усменом испиту мора приступити како би му 

се у индекс и записник уписала оцена. 

Изражавање оцене 

 

Члан 21. 

(1) Успех на испиту изражава се збирном оценом која садржи степен савладаности свих 

наставних обавеза. 

(2) Збирна оцена се даје у нумеричком облику и описно. 

(3) Збирна оцена је заснована на укупном броју поена стечених испуњавањем 

предиспитних 

обавеза и полагањем испита при чему тај број поена не може бити већи од 100. 

(4) Однос између укупног броја поена и оцене дат је у следећој табели: 

 

Број поена нумеричка оцена и описна оцена: 

До 54 поена – оцена 5 – није положио 

Од 55 до 64 поена оцена 6 - довољан 

Од 65 до 74 поена оцена 7 - добар 

Од 75 до 84 поена оцена 8 - врло добар 

Од 85 до 94 поена оцена 9 – изузетно добар 

Од 95 до 100 поена  оцена 10 - одличан  

 

(5) Нумерички и описни облик оцене се уносе у индекс и у одговарајућа документа са 

испита, изузев оцене 5 која се не уноси у индекс. 

(6) Документа са испита наставник је дужан да преда Одсеку за студентска питања 

најкасније три дана по завршетку испита. 
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Стандарди оцењивања 

 

Члан 22. 

(1) Наставник је дужан да критеријуме оцењивања наведе у плану рада за предмет и да их 

примењује на уједначен начин у свим испитним роковима и у свим предиспитним 

обавезама. 

(2) Наставник је дужан да при оцењивању буде објективан и непристрасан. 

 

Неуспех на испиту и одустајање од испита 

 

Члан 23. 

(1) Као неуспех на испиту рачуна се: 

1. Кад студент добије оцену 5. 

2. Кад студент извуче питања, почне да одговара па прекине са одговорима. 

3. Кад студент извуче питања, прочита их и врати не започињући одговоре. 

4. Кад студент на писменом испиту прими тест или други испитни лист, погледа га или 

прочита па врати. 

5. Кад студент не приступи испиту који није одјавио у за то одређеном року.  

(2) Као одустајање од испита рачуна се кад студент пријави испит, дође на испит, али не 

извлачи питања или не узима тест знања у руке. 

 

Прекид испита 

 

Члан 24. 

(1) Студент може престати да одговара на питања или на тест знања и да му се тај 

престанак 

не рачуна као неуспех на испиту ако се психички или физички не осећа добро. 

(2) Оправданост одустајања процењује наставник. 

(3) Студенту који је прекинуо испит одговори на питања до прекида се узимају у обзир и у 

случају да су ти одговори били позитивни наставник може у току поновљеног полагања 

смањити број питања на које ће студент одговарати. 

(4) У случају да су пре прекида испита одговори студента били незадовољавајући, 

наставник 

те одговоре неће узимати у обзир и приликом поновног полагања оцењиваће студента од 

почетка, не рачунајући те одговоре. 

(5) Одредбе овог члана сходно се примењују и у ситуацијама када до прекида испита 

долази 

из разлога који онемогућавају наставника да настави испит (као што су болест, неред на 

испиту и слично) или других ванредних околности. 

(6) Наставник ће удаљити студента са испита ако користи недозвољена средства или 

недозвољене начине при полагању. 
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Последице неположеног испита 

 

Члан 25. 

(1) Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније 

до почетка наставе тог предмета у наредној школској години. 

 (2) Ако студент не положи тај испит, а ради се о предмету који спада у категорију 

обавезних, 

он тај предмет мора уписати и наредне школске године пошто га не може заменити 

другим 

предметом. 

(3) Ако неположени предмет спада у категорију изборних студент може тај предмет 

заменити 

другим или га поново уписати наредне школске године. 

Право студента на објашњење оцене и увид у тест знања 

 

Члан 26. 

(1) Студент има право да тражи од наставника усмено образложење оцене коју је добио 

ако 

сматра да је знао за већу оцену, а наставник је обавезан да му такво образложење дâ. 

(2) Ако је студент испит полагао писмено има право увида у резултате писменог полагања 

у 

периоду од 72 сата након што су резултати објављени. 

(3) У случају из става 2. овог члана наставник или сарадник дужни су да омогуће тај увид 

показујући тест знања студента, број поена које је студент постигао и норме за 

оцењивање. 

 

Право приговора на оцену 

 

Члан 27. 

(1) Студент има право да поднесе приговор на оцену коју је добио или на друге околности 

на 

испиту ако сматра да испит није одржан у складу са Законом о високом образовању, 

Статутом 

Школе или овим Правилником. 

(2) Приговор се подноси директору Школе у року од 36 сати од времена саопштавања 

оцене. 

(3) Директор Школе је дужан да овај приговор размотри и донесе одговарајућу одлуку у 

року 

од 24 часа од пријема приговора. 

(4) Уколико приговор студента буде усвојен студент има право поновног полагања испита 

пред истим наставником, другим наставницима или испитном комисијом од три члана у 

року од три дана после пријема одлуке из става 2. 

(5) Поновним полагањем испита по основу члана 28. овог Правилника поништава се оцена 

коју је студент добио на претходном испиту. 
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Поновљени испит 

 

Члан 28. 

(1) Студент има право да поново полаже испит и ако није задовољан оценом коју је добио 

на 

испиту независно од околности у члану 27. став 1. 

(2) Захтев за поновно полагање испита по основу става 1. овог члана подноси се Одсеку за 

студентска питања до краја школске године у којој је испит полаган. 

(3) Координатор за наставу доноси одлуку о поновном полагању испита у року од три 

дана по 

поднетом захтеву. 

(4) Приступањем поновном полагању испита по овом основу поништава се претходно 

добијена оцена. 

(5) За поновно полагање испита по овом основу плаћа се посебна накнада трошкова 

предвиђена ценовником услуга Школе. 

 

Одлагање испита 

 

Члан 29. 

(1) Студент има право да захтева промену термина испита, односно право на одлагање 

испита 

уколико  је због објективних разлога ( болест, смртни случај у породици...) спречен да 

приступи полагању. 

(2) О околностима из става 1 студент мора приложити писмене доказе у року од седам 

дана од момента наступања ванредних околности.   

(3) Решење о одлагању испита доноси координатор наставе. 

 

Атмосфера на испиту 

 

Члан 30. 

(1) Наставник, студент и сви присутни на испиту морају се понашати на начин који 

изражава 

поштовање достојанства Школе и самог чина испита. 

(2) Није дозвољено кашњење на испит, ношење непримерене одеће, конзумирање пића, 

хране 

или стимулативних средстава, шапутање или полугласни говор, употреба непримерених 

речи као и других облика понашања који су неспојиви са чином испита и угледом Школе. 

 

Недозвољена помагала 

и недозвољени начини полагања 

 

Члан 31. 

(1) Ако наставник посумња да студент користи недозвољена средства при полагању 

испита 
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јавно ће захтевати да студент та средства покаже другима како би обезбедио доказе о 

коришћењу таквих средстава. 

(2) Наставник је дужан да у ситуацији из става 1 удаљи студента са испита. 

(3) Ако наставник посумња или се увери да студент користи недозвољене начине 

полагања 

испита (преписивање, шапутање и слично) такође је дужан да удаљи студента са испита. 

(4) У ситуацијама из става 1. и 3. наставник је дужан да сачини службену белешку 

директору. 

(5) Коришћење недозвољених средстава и/или начина полагања могу бити основ за 

покретање 

дисциплинске одговорности студента у складу са Правилником о дисциплинској 

одговорности. 

 

Евиденција на испиту 

 

Члан 32 

(1) Евиденција о положеним испитима је документ који се трајно чува, представља 

пословну 

тајну и доступна је трећим лицима само у складу са Законом. 

(2) Оцена на испиту и број поена уписују се у записник о полагању испита и у индекс и 

оверавају се потписом наставника. 

(3) Испитни записници су службене исправе на којима нису дозвољене исправке, допуне 

или 

било које интервенције. 

 

Анализа резултата на испитима 

 

Члан 33. 

(1) На крају сваке школске године, после октобарског рока, Школа сачињава документ 

који 

садржи податке о пријављеним кандидатима, броју студената који су полагали испит, 

броју студената који су положили, структуру оцена, броју одусталих од испита. 

(2) Овај преглед података сачињава се за сваки предмет. 

(3) Преглед ових података обавезно се разматра на седници Наставно-научног већа 

почетком нове школске године. 

 

III Прелазнe и завршне  одредбе 

 

Члан 34. 

(1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објављивања на 

огласној табли Школе. 

(2)  Измене и допуне Правилника доносе се на истоветан начин на који се доносе  

Правилници.  

(3) Правилник је објављен на огласној табли дана 28.05.2011. године. 
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Члан 35. 

Измене и допуне Правилника усвојене су на седници Савета одржаној 18. 09. 2014. 

године,  објављене на огласној табли Школе 23. 09. 2014. године, а ступају на снагу и 

почињу да се примењују од 01. 10. 2014. године.   

 

Председник Савета 

др Зоран Мијић, професор 

 

 

Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од 

усвојених процедура оцењивања  

                                                     

На основу члана  155. Статута Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди, на предлог Наставно-научног већа, са седнице одржане 29. 03. 2011. године, 

Савет Школе на својој седници одржаној 27. 05. 2011. године, донео је Правилник о 

полагању испита и оцењивању на испиту у Високој школи струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди, који ступа на снагу и почиње да се примењује,  од 06. 

06. 2011. године, са изменама у складу са Законом о високом образовању усвојеним на 

седници Савета од 04.10.2011. године и изменама усвојеним 18. 09. 2014. године које 

ступају на снагу и почињу да се примењују од 01. 10. 2014. године, који у чистопису гласи 

ПРАВИЛНИК 

о полагању испита и оцењивању на испиту 

 

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАЉЕНО 

 

Стандарди оцењивања 

 

Члан 22. 

(1) Наставник је дужан да критеријуме оцењивања наведе у плану рада за предмет и да их 

примењује на уједначен начин у свим испитним роковима и у свим предиспитним 

обавезама. 

(2) Наставник је дужан да при оцењивању буде објективан и непристрасан. 

 

Неуспех на испиту и одустајање од испита 

 

Члан 23. 

(1) Као неуспех на испиту рачуна се: 
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1. Кад студент добије оцену 5. 

2. Кад студент извуче питања, почне да одговара па прекине са одговорима. 

3. Кад студент извуче питања, прочита их и врати не започињући одговоре. 

4. Кад студент на писменом испиту прими тест или други испитни лист, погледа га или 

прочита па врати. 

5. Кад студент не приступи испиту који није одјавио у за то одређеном року.  

(2) Као одустајање од испита рачуна се кад студент пријави испит, дође на испит, али не 

извлачи питања или не узима тест знања у руке. 

 

Прекид испита 

 

Члан 24. 

(1) Студент може престати да одговара на питања или на тест знања и да му се тај 

престанак 

не рачуна као неуспех на испиту ако се психички или физички не осећа добро. 

(2) Оправданост одустајања процењује наставник. 

(3) Студенту који је прекинуо испит одговори на питања до прекида се узимају у обзир и у 

случају да су ти одговори били позитивни наставник може у току поновљеног полагања 

смањити број питања на које ће студент одговарати. 

(4) У случају да су пре прекида испита одговори студента били незадовољавајући, 

наставник 

те одговоре неће узимати у обзир и приликом поновног полагања оцењиваће студента од 

почетка, не рачунајући те одговоре. 

(5) Одредбе овог члана сходно се примењују и у ситуацијама када до прекида испита 

долази 

из разлога који онемогућавају наставника да настави испит (као што су болест, неред на 

испиту и слично) или других ванредних околности. 

(6) Наставник ће удаљити студента са испита ако користи недозвољена средства или 

недозвољене начине при полагању. 

 

Последице неположеног испита 

 

Члан 25. 

(1) Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније 

до почетка наставе тог предмета у наредној школској години. 

 (2) Ако студент не положи тај испит, а ради се о предмету који спада у категорију 

обавезних, 

он тај предмет мора уписати и наредне школске године пошто га не може заменити 

другим 

предметом. 

(3) Ако неположени предмет спада у категорију изборних студент може тај предмет 

заменити 

другим или га поново уписати наредне школске године. 

Право студента на објашњење оцене и увид у тест знања 
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Члан 26. 

(1) Студент има право да тражи од наставника усмено образложење оцене коју је добио 

ако 

сматра да је знао за већу оцену, а наставник је обавезан да му такво образложење дâ. 

(2) Ако је студент испит полагао писмено има право увида у резултате писменог полагања 

у 

периоду од 72 сата након што су резултати објављени. 

(3) У случају из става 2. овог члана наставник или сарадник дужни су да омогуће тај увид 

показујући тест знања студента, број поена које је студент постигао и норме за 

оцењивање. 

 

Право приговора на оцену 

 

Члан 27. 

(1) Студент има право да поднесе приговор на оцену коју је добио или на друге околности 

на 

испиту ако сматра да испит није одржан у складу са Законом о високом образовању, 

Статутом 

Школе или овим Правилником. 

(2) Приговор се подноси директору Школе у року од 36 сати од времена саопштавања 

оцене. 

(3) Директор Школе је дужан да овај приговор размотри и донесе одговарајућу одлуку у 

року 

од 24 часа од пријема приговора. 

(4) Уколико приговор студента буде усвојен студент има право поновног полагања испита 

пред истим наставником, другим наставницима или испитном комисијом од три члана у 

року од три дана после пријема одлуке из става 2. 

(5) Поновним полагањем испита по основу члана 28. овог Правилника поништава се оцена 

коју је студент добио на претходном испиту. 

 

 

Поновљени испит 

 

Члан 28. 

(1) Студент има право да поново полаже испит и ако није задовољан оценом коју је добио 

на 

испиту независно од околности у члану 27. став 1. 

(2) Захтев за поновно полагање испита по основу става 1. овог члана подноси се Одсеку за 

студентска питања до краја школске године у којој је испит полаган. 

(3) Координатор за наставу доноси одлуку о поновном полагању испита у року од три 

дана по 

поднетом захтеву. 

(4) Приступањем поновном полагању испита по овом основу поништава се претходно 

добијена оцена. 
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(5) За поновно полагање испита по овом основу плаћа се посебна накнада трошкова 

предвиђена ценовником услуга Школе. 

 

Одлагање испита 

 

Члан 29. 

(1) Студент има право да захтева промену термина испита, односно право на одлагање 

испита 

уколико  је због објективних разлога ( болест, смртни случај у породици...) спречен да 

приступи полагању. 

(2) О околностима из става 1 студент мора приложити писмене доказе у року од седам 

дана од момента наступања ванредних околности.   

(3) Решење о одлагању испита доноси координатор наставе. 

 

Атмосфера на испиту 

 

Члан 30. 

(1) Наставник, студент и сви присутни на испиту морају се понашати на начин који 

изражава 

поштовање достојанства Школе и самог чина испита. 

(2) Није дозвољено кашњење на испит, ношење непримерене одеће, конзумирање пића, 

хране 

или стимулативних средстава, шапутање или полугласни говор, употреба непримерених 

речи као и других облика понашања који су неспојиви са чином испита и угледом Школе. 

 

Недозвољена помагала 

и недозвољени начини полагања 

 

Члан 31. 

(1) Ако наставник посумња да студент користи недозвољена средства при полагању 

испита 

јавно ће захтевати да студент та средства покаже другима како би обезбедио доказе о 

коришћењу таквих средстава. 

(2) Наставник је дужан да у ситуацији из става 1 удаљи студента са испита. 

(3) Ако наставник посумња или се увери да студент користи недозвољене начине 

полагања 

испита (преписивање, шапутање и слично) такође је дужан да удаљи студента са испита. 

(4) У ситуацијама из става 1. и 3. наставник је дужан да сачини службену белешку 

директору. 

(5) Коришћење недозвољених средстава и/или начина полагања могу бити основ за 

покретање 

дисциплинске одговорности студента у складу са Правилником о дисциплинској 

одговорности. 
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Прилог 8.3.1.Правилник  о дисциплинскоји материјалној одговорности студената 

 

П Р А В И Л Н И К о дисциплинскоји материјалној одговорности студената Високе 

школе струковних студијаза образовање васпитача у Кикинди 

 

На основу члана 53. став 1. тачка 10. и члана 93. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), . и члана 20. став 1. 

тачка 10. Статута Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, на предлог Наставно-научног већа од 22.08.2012 године, Савет Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди на седници 

одржаној 01.10.2012. године доноси 

П Р А В И Л Н И К 

о дисциплинској и материјалној одговорности студената Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Студент има обавезу да поштује режим студија и опште акте школе на којој 

студира, да уредно извршава своје наставне и друге обавезе утврђене законом, 

Статутом Школе и овим Правилником. 

Током обављања стручне праксе, методичке праксе и других облика наставе 

који се обављају у предшколским и другим установама, студент је дужан да се 

придржава прописа и правила понашања, као и прописа о заштити на раду у тим 

установама. 

Због неиспуњавања прописаних обавеза и због повреда дужности студенти 

одговарају дисциплински у складу са законом и посебним општим актом Школе. 

Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била 

утврђена у овом Правилнику. 

Члан 2. 

Овим поглављем Правилника уређује се: дисциплински поступак за 

утврђивање одговорности студента, дисциплински органи, мере и повреде 
студента ВШССОВ у Кикинди. 
 

Члан 3. 

Студент одговара дисциплински за повреду правила рада, студирања и 

кућног реда у Школи, кућног реда у установама где се обављају практичне 

активности, за наношење штете угледу и имовини Школе и установама где се 

обављају практичне активности, запосленог у Школи и студента. 

 

II ДИСЦИПЛИНСКЕ ПОВРЕДЕ 

Члан 4. 

Дисциплинска повреда је она повреда која је Правилником предвиђена као 

таква, а која представља повреду одредаба о обавезама студената и која је учињена 

са намером или крајњом непажњом. 

Члан 5. 

Врсте дисциплинских повреда су: 

- лакша дисциплинска повреда 

- тежа дисциплинска повреда. 

Члан 6. 

Лакшом повредом обавеза студента сматра се: 

1. Недоличан однос према запосленом и студенту; 

2. Кршење реда на предавањима, вежбама, пракси, испитима и другим 
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облицима наставе, библиотеци - читаоници, у другим просторијама школе и 

простору где се изводи пракса, које није предвиђено као тежа дисциплинска 

повреда; 

3. Оштећење или уништење имовине Школе и установе праксе мањег обима, 

или несавестан однос према имовини Школе и установи праксе, који не 

прелази 10.000,00 динара; 

4. Непридржавање прописа о заштити на раду и забрани пушења у 

просторијама Школе и просторијама где се изводи пракса. 

Члан 7. 

Тежом повредом обавезе студента сматра се: 

1. Преправка или дописивање података у исправи, документу или евиденцији 

коју издаје, односно води Школа, или фалсификовање исте; 

3 

2. Преписивање одговора других студената у току реализације предиспитних 

обавеза, договор са колегама ( осим кад је предвиђено учешће у групном раду и 

заједничка реализација различитих активности), коришћење мобилне телефоније и 

других техничких средстава којима може да се обезбеди туђа помоћ; 

3. Реализација предиспитних обавеза представљањем туђег рада, као да је 

његов, као и ангажовање друге особе за обављање предиспитних активности 

уместо студента; 

4. Излазак из просторије и враћање у просторију где се писмени испит 

одржава, устајање са места и кретање по просторији, као и било каква 

комуникација, осим ако се дежурном поставља питање ради разјашњења нејасноћа 

у формулацији задатка, коришћење литературе и белешки које наставник није 

одобрио, преписивање, договарање, кашњење на почетку испита, изношење 

тестова из просторије, као и било које друге активности и понашање које ремети 

ток испита; 

5. Излазак из просторије у којој се одржава усмени испит, након добијања 

питања, договор са колегама, ометање колега, коришћење мобилне телефоније и 

других техничких средстава којима може да се обезбеди туђа помоћ, коришћење 

литературе и белешки које наставник није одобрио; 

6. Реализација практичних обавеза представљањем туђег рада, као да је његов, 

као и ангажовање друге особе за обављање практичних активности уместо 

студента; 

7. Крађа или намерно уништавање имовине Школе, установа где се изводе 

практичне активности, запосленог или студента; 

8. Неовлашћено бављење привредном делатношћу у Школи; 

9. Онемогућавање запосленог у Школи или студента у извршавању својих права 

и обавеза, или ометање наставе, испита и других облика рада у Школи; 

10. Одбијање или непоступање по изричитом упутству овлашћеног лица у 

Школи или органа Школе у вези са правилима рада или коришћењем имовине 

Школе ; 

11. Довођење у заблуду запосленог у Школи или органа Школе, у намери да се 

остваре права и погодности, или имовинска корист; 

12. Изношење и проношење, путем средстава јавног информисања и на јавним 

скуповима, неистинитих тврдњи којима се наноси штета угледу Школе, или 

установи за извођење практичних активности; 

(…) 

 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 42. 

У вези са питањима која нису уређена овим Правилником сходно се 

примењују одредбе Законика о управном поступку. 

Члан 43. 

Правилник о дисциплинској одговорности студената доноси Савет Школе 

на предлог Наставно-научног већа Школе. 

Члан 44. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и 

објављивања на огласној табли Школе. 

Измене и допуне Правилника доносе се на истоветан начин на који се 

доносе Правилници. 

Члан 45. 

Правилник је усвојен на седници Савета одржаној дана 01.10.2012. 

године. 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

______________________________ 

др Зоран Мијић, професор 

Члан 46. 

Правилник је објављен на огласној табли школе дана 05.10.2012. 

године, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

_______________________________ 

др Зоран Мијић, професор 

 

 

 

Прилог 8.3.2. Правилнико радној дисциплини и понашању запослених 

 

 

 

На основу члана 179. тачка 3. Закона о раду и члана 155. Статута Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, на предлог 

Наставно-научног већа, са седнице одржане 25.01.2011. године, Савет Школе на 

својој седници одржаној 25.02.2011. године, донео је Правилник о радној 

дисциплини и о понашању запослених у Високој школи струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди, који ступа на снагу и почиње да се примењује, 

од 08.03.2011. године 

ПРАВИЛНИК 

О РАДНОЈ ДИСЦИПЛИНИ И ПОНАШАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У ВИСОКОЈ 

ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У 

КИКИНДИ 

(...) 

V КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ 

Члан 7. 

Поред наведених одредби које се односе на радну дисциплину и правила 

понашања у Високошколским установама постоји и Кодекс професионалне етике, 

који чине општа морална начела, као и посебна начела професионалног морала, 
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којима се регулише морално понашање на високошколским установама и у јавном 

животу (у даљем тексту: Кодекс). 

Члан 8. 

Лица на које се односи Кодекс у Високошколској установи Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди су: 

- наставници и сарадници који учествују у наставним делатностима, 

научним истраживањима, уметничком раду, као и менторским пословима у Школи, 

- студенти, особе које сарађују у остваривању научних, наставних и 

уметничких програма, као и запослени у заједничким и помоћним стужбама у 

Школи. 

- Кодекс се односи и на понашање особа које нису запослене у Школи, али 

су својим радом повезане са Школом. 

Члан 9. 

Сврха Кодекса је морална регулација понашања људи у високошколској 

установи, тј. нормирање општих и посебних моралних вредности и моралних 

стандарда према којима у понашању треба да се руководе чланови високошколске 

установе, као и сви људи који су повезани са њеним радом 

(...) 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 64. 

Уколико се догоди да се поступак може водити против запосленог за 

случајеве повреде дисциплине и правила понашања, или за заштиту у случају 

злостављања и сексуалног узнемиравања, или повреду Кодекса професионалне 

етике, он се води у складу са поднетим захтевом. 

17 

Директор, или Комисија за професионалну етику могу подносиоца захтева 

обавестити да поступак могу водити по другом поступку, који сматрају 

сврсисходнијим. 

Обавештење се подносиоцу захтева шаље у року од 5 (пет) радних дана, са 

образложењем и у случају да подносилац не изврши његово 

преусмеравање,надлежни орган је дужан да спроведе поступак по поднетом 

захтеву. 

Члан 65. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објављивања 

на огласној табли Школе. 

Измене и допуне Правилника доносе се на истоветан начин на који се 

доносе Правилници. 

Правилник је објављен на огласној табли дана 28.02.2011. године. 

. 

Члан 66. 

На све што није уређено овим Правилником, а тиче се радне дисциплине и 

правила понашања запослених примењују се одговарајуће одредбе важећих 

позитивних прописа. 

Председник Савета 

------------------------------ 

др Зоран Мијић, професор 
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СТАНДАРД  9: КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, 

БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА  

 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди располаже 

неопходним бројем библиотечких јединица релевантних за студијски програм. Читаоница 

пружа студентима идеалне услове за боравак и учење. Читаоница располаже и са 

одређеним бројем рачунара и приступ интернету. 

 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 9  

 

Библиотека обезбеђује квалитет рада путем: 

 

– анкетирања наставника за набавку неопходне литературе за рад; 

– анкетирања наставника за набавку потребне литературе за рад студената; 

– анкетирања студената о потребној литератури; 

– годишњег плана рада библиотеке; 

– реализације планиране набавке књига; 

– организовања књижевних вечери; 

– припремање изложбених поставки;  

– Правилника о издавачкој делатности; 

– Правилника о уџбеницима у Високој школи струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди. 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача систематски прати 

спровођење плана рада библиотеке и унапређује структуру и обим библиотечког фонда. 

Просторије за смештај библиотечког фонда и студентске читаонице налазе се у приземљу 

зграде, тако да студентима, наставном и ненаставном особљу пружа адекватне услове за 

коришћење библиотечког фонда и рачунара. Коришћење библиотеке могуће је 6, а 

читаонице 12 сати дневно.  Студенти се систематски упознавају са библиотечком грађом и 

оспособљавају за њено самостално коришћење.Финансијским планом одређена су 

материјална средства намењена куповини уџбеника и потребне литературе. 
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Издавачка делатност високошколске институције одређена је општим актима – 

Правилником о издавачкој делатности и Правилником о уџбеницима у Високој школи 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.  

Високошколска институција набавља рачунаре и пратећу рачунарску опрему према 

потребама и расположивим материјалним средствима. Финансијским планом одређена су 

материјална средства намењена куповини истих. 

Анализа рада дефинисањем интерних предности и слабости, шанси и препрека. 

S/ снага 

– дугогодишња академска традиција Школе и школске библиотеке; 

– сарадња са библиотеком Матице српске; 

– сарадња са Народном библиотеком „Јован Поповић“ из Кикинде; 

– мотивисаност  за унапређење квалитета рада библиотеке; 

– мотивисаност већине наставника за унапређење квалитета рада библиотеке; 

– наставници који јасно исказују своје потребе у погледу набавке потребне 

литературе. 

 

O/ шансе, прилике 

– умрежавање са осталим библиотекама; 

– могућност коришћења академске библиотечке мреже; 

– повећан простор за сарадњу са осталим високим школама и факултетима у 

окружењу: у земљи и иностранству; 

        - нове генерације студената оспособљене за коришћење савремених информационих 

технологија. 

W/ слабост 

– неадекватно коришћење простора читаонице; 

– недостатак савремених уџбеника; 

– недостатак савремене стручне литературе; 

– недостатак нових издања тзв.  популарне литеартуре;  

        - потреба за библиотекаром у пслеподневној смени. 

T/ претње 
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– недовољна материјална средства за набаку потребне литературе; 

– недостатак простора; 

– потреба за још једним библиотекаром; 

– фреквентност студената нарушава тишину. 

 

Показатељи и прилози за стандард  9  

 

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи  

 

 

 

Р. б. Библиотечке јединице Број 

1. Књиге на српском језику 12447 

2. Књиге на страним језицима 157 

3. Књиге на језицима националних мањина 320 

 УКУПНО 12924 

1. Монографије на српском језику 10220 

2. Монографије на страним језицима 150 

3. Монографије на језицима националних мањина 130 

 УКУПНО 10500 

1. Часописи на српском језику 680 

2. Часописи на страним језицима - 

3. Часописи на језицима националних мањина - 

 УКУПНО 680 

1. Уџбеници на српском језику 10135 

2. Уџбеници на страним језицима 75 

3. Уџбеници на језицима националних мањина 45 

 УКУПНО 10255 

СВЕГА 13604 
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Табела 9.1.1 Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи  - извод  

 

 Наслов Аутор 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Српске народне 

изрeке. 

Ђоко Стојичић Новости, Београд 2000. 

2. 

Алкохолизам  од 

прве до последње 

чаше  

З. Станковић и Д.Беговић   Креативни центар, Београд 2005. 

3. 
Како бити успешан 

наставник 

Томас Гордон Креативни центар и ост, 

Београд 

1998. 

4. 
Приручник за 

провод у природи 

Валерија Палацоло Евро, Београд 2000. 

5. 

Како да 

припремите дете за 

вртић 

Ј. Јовичевић Креативни центар, Београд 2000. 

6. 

150 активности за 

разоноду ваших 

унука   

Вероник  Шаброл Креативни центар, Београд 1999. 

7. Играмо се словима  Група аутора Креативни центар, Београд 1993. 

8. 
Корак по корак 2 

(3-7 год.) 

Група аутора Креативни центар, Београд 2000. 

9. 
Приручник за игре 

у кући 

М. К. Бетаци Евро, Београд 2005. 

10. 
Приручник за игре 

на отвореном 

М.К. Бетаци Евро, Београд 2005. 

11. 
Слатка мала 

чедовишта  

И. Тиодоровић Креативни центар, Београд 2001. 

1. 
Конфликти и шта 

са њима 

Д.Плут и Љ. Мринковић Креативни центар, Београд 1994. 

13. 
Корак по корак (до 

3 год.)   

Група аутора   Креативни центар, Београд 2000. 

1. 
У трагању за 

сликом детињства 

М.Брујић Креативни центар, Београд 1998. 

5. Од игре до 

позорнице – Зора 

З. Бокшаин-Танураџић Креативни центар, Београд 2000. 
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Бокаин 

16. 

Антологија 

луткарских 

текстова 

Ана Миловановић Креативни центар, Београд 2001. 

17. 
Основи педагогије Милан Баковљев Учитељски факултет, 

Сомбор 

2003. 

1. 
Дневници 

чудовишта 

Јућино Сараћино Прополис Плус, Београд 2006. 

19. 

Велико 

истраживање – 

Замкови 

Џејн Бунгам Прополис Плус, Београд 2005. 

20. 

Велико 

истраживање – 

Историја 

Камини Кандури Прополис Плус, Београд 2005. 

21. 

Уврнута наука и 

страва 

експерименти 

Сузан Мартино Прополис Плус, Београд 2006. 

22. 

Задивљујућа 

уметност од 

рециклираног 

отпада 

Сузан Мартино Прополис Плус, Београд 2006. 

23. Именоиграње Група аутора Креативни центар, Београд 1999. 

24. Игре и учења  Вера Батановић – Лаловић СИЛ, Београд 2003. 

25 
Методика 

ликовногодгоја 

Богомил Карлаварис Линија, Ријека 2001 

26. 
Речник језичких 

недоумица  

Иван Клајн Чигма, Београд 2006. 

27. 
Пословна 

комуникација  

Марина Марковић Клио, Београд 2003. 

28. 
Откријте свој стил 

учења  

М. Вилис и В.К.Ходсон Финеса, Београд 2005. 

29. Моћ дечјег ума -. Л.Израел и Т. Бузан  Финеса, Београд 1999. 

30. 

Синтакса у настави 

српског језика и 

књижевност. 

Група аутора Змај, Нови Сад 2004. 

31. 
Српски језик и 

књижевност  

Павле Илић Змај, Нови Сад 2006. 

32. Брзо читање . Тони Бузан Финеса, Београд 2000. 

33. Технике ефикасног Доминик О Брајан Финеса, Београд 2006. 
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памћења  

34. 
Емоционална 

интелигенција  

Данијел Големен  Геопоетика, Београд 2005. 

35. 
Основи педагошко 

инструктивног рада  

Павле Милосављевић Атос, Крагујевац 1998. 

36. Немачки речник  Милан Поповић ИПИ, Земун 2006. 

37. Руски речник  Гордана Јовановић ИПИ, Земун 2005. 

38. 

Лексикон страних 

речи архаизми, 

локализми, 

неологизми  

Група аутора ИПИ, Земун 2006. 

39. Метафизика новца  Никола Кајтез Тополино, Нови Сад 2006. 

40. 
O истраживању 

методу и знању  

Живан Ристић Институт за педагошка 

истраживања, Београд 

2006. 

41. 
Модели разредне 

дисциплин 

Слободанка Гашић- 

Павишић  

Институт за педагошка 

истраживања, Београд 

2005. 

42. 

Креативне 

активности у 

тематској настави 

Јасмина Шефер Институт за педагошка 

истраживања, Београд 

2005. 

43 

Уважавање 

различитости и 

образовање  

Ј. Шефер, С.Максић, 

С.Јоксимовић 

Институт за педагошка 

истраживања, Београд 

2005. 

44. 
Знање и постигнуће С.М.Наход и 

Н.Шарановић-Богдановић 

Институт за педагошка 

истраживања, Београд 

2004. 

45. 

Подстицање 

креативности у 

школи. 

Славица Максић Институт за педагошка 

истраживања, Београд 

2006. 

46. 

Морални развој и 

морално 

васпитање. 

Љиљана Миочиновић  Институт за педагошка 

истраживања, Београд 

2004. 

47. 

Модел Б основа 

програма. 

Емил Каменов Одсек за педагогију 

Филозофског факултета 

Нови Сад и Заједница 

васпитача Војводине, Нови 

Сад 

1997. 

48. 

Васпитно–образ. 

рад у д.вртићу – 

општа методика-6 

ком. 

Емил Каменов Драгон, Нови Сад 2006. 

49. Васпитно-

образовни рад у 

Емил Каменов Драгон, Нови Сад 2006. 
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припремној групи-4 

ком. 

50. 

Припремни 

предшколски 

програм 

Емил Каменов Драгон, Нови Сад 2002 

51. 
Припремам дете за 

школу  

Емил Каменов Драгон, Нови Сад 2002. 

52. 
Предшколска 

педагогија-5 ком. 

Емил Каменов ЗУНС, Београд 2003. 

53. 
Зелена планета 

(екологија) -2 ком.  

Емил Каменов Драгон, Нови Сад 2004. 

54. 

Збирка еколошких 

активности -2 ком. 

Стручни тимови ДУ 

,,Радосно детињство” Нови 

Сад 

Нови Сад 2006. 

55. 

Књижевност у 

дечјем вртићу -2 

ком. 

Љубица Дотлић, Емил 

Каменов 

Одсек за педагогију 

Филозофског факултета 

Нови Сад 

1996. 

56. 

Ликовно 

обликовање у 

вртићима-4ком.  

Емил Каменов Драгон,Нови Сад 2006. 

57. 
Балет у дечијем 

вртићу -2 ком. 

Симона Радовић Драгон, Нови Сад 1998. 

58. 
Ризница игара-2 

ком. 

Милош Заплетал Тампограф, Нови Сад 1997. 

59. 
Истраживачи 

дечјих душа -4 ком. 

Биљана  Стојановић Драгон, Нови Сад 1997. 

60. 
Моје најслађе 

приредбе-2ком. 

Биљана Стојановић Драгон, Нови Сад 2006. 

61. 

Покретне игре у 

дечјем вртићу -4 

ком. 

Модраг Богосављев Драгон, Нови Сад 1997. 

62. 

Дечија 

хабилитација и 

рехабилитација-5 

ком. 

Коста Савић Висио мунди, Нови Сад 1994. 

63. 

Буди прав бићеш 

здрав -2 ком 

Небојша Цветковић Космајтурист 

Младеновац 

1993. 

64. 

Физичко васпитање 

предшколског 

детета - 10 ком. 

Даница Џиновић-Којић Самостално издање аутор 2002. 
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65. 
Реторика – 5ком. Тихомир Петровић  Учитељски факултет, 

Сомбор 

2006. 

66. 
Школски писци -5 

ком. 

Тихомир Петровић  Учитељски факултет, 

Сомбор 

2005. 

67. 
Књижевност за 

децу – 2ком. 

Тихомир Петровић  Учитељски факултет, 

Сомбор 

2005. 

6. 

Цветник народне 

књижевности за 

децу-10ком.  

Тихомир Петровић  Удружење писаца, Лесковац 2002. 

69. 
Мрдалице од 

пластелина-1ком. 

Лиса Бастиан СИЛ-букс, Београд 2006. 

70. 
Игром до 

математике -10ком. 

Гроздана Шимић ВШОВ, Шабац 2000. 

71. Човек, медиј -1ком. Слободан Новаковић  Прометеј, Нови Сад 1996. 

72. 

Уметност 

позоришне режије 

– 1ком. 

Мирослав Беловић  Уноверзитет уметности и 

ЗУНС, Београд 

1994. 

73. 

Програм за рад са 

децом узраста до 

три године 

Дечји вртић као 

породични центар-

2ком. 

Кејт Бурк Волш Центар  за интерактивну 

педагогију, Београд 

2000. 

74. 

Светско луткарство 

– хрестоматија -

2ком. 

Радослав Лазић Футура, Београд 2004. 

75. 

Дечја књижевност 

у књижевној 

критици – 5ком. 

Воја Марјановић  Библиотека Уџбеници, 

Београд 

1998. 

76. 
Филозофија са 

етиком-1ком. 

Јово Радош Учитељски факултет, 

Сомбор 

2002. 

7. 

Теорије 

интелектуалног 

васпитања- 5ком. 

Радован Грандић и 

Оливера Гајић 

Савез педагошких друштава 

Војводине, Нови Сад 

2001. 

78. 
Нови дух 

образовања – 1ком. 

Миле Ненадић Просвета, Београд 1997. 

79. 
Омладина и 

екологија – 3ком. 

Милан Мишковић Заслон принт, Шабац 2001. 

80. Морално 

васпитање-теорија 

Јован Ђорђевић Савез педагошких друштава 

Војводине, Нови Сад и 

2002. 
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и пракса – 4ком. ВШОВ Вршац 

81. 

Општа историја 

школства и 

педагошких идеја  - 

2ком. 

Леон Жлебник Научна књига, Београд 1970. 

82. 

Индивидуализација 

васпитања 

даровитих – 1ком. 

Босиљка Ђорђевић Институт за педагошка 

истраживања и Просвета 

Београд 

1999. 

83. 

20. век «ни век 

детета» ни век 

педагогије Има 

наде... 21. век – 

1ком. 

Никола  М. Поткоњак Савез педагошких друштава 

Војводине, Нови Сад и 

Педагошко друштво 

Републике Српске 

2003. 

84. 

Ученик и наставна 

технологија – 5ком. 

Љубо Каурин ВШОВ Нови Сад, Савез 

педагошких друштава 

Војводине, Нови Сад 

2004. 

85. 
Увод у демократију 

– 1ком. 

Д. Битем и К.Бој Креативни центар, Београд 1997 . 

86. 

Прилози 

породичној 

педагогији- 5ком.  

Радован Грандић  Савез педагашких друштава 

Војводине, Нови Сад 

2006. 

87. 

Идеологије у 

књижевности за 

децу – 5ком. 

Стеван Константиновић Љубитељи књига, Нови Сад 2006. 

88. 
Дечји атеље 1-

2ком. 

Невена Хаџи Јовановић  ЗУНС, Београд 2000. 

89. 
Дечји атеље 2 – 

2ком. 

Невена Хаџи Јовановић  ЗУНС, Београд 2000. 

90. 
Настава ликовне 

културе- 1ком.  

Радојица Јаковљевић ЗУНС, Београд 1989. 

91. 

Образовање 

предшколске деце -

2ком. 

 Емил Каменов Прометеј, Нови Сад 1996 

92. 
Општа психологија 

- 4ком. 

Никола Рот ЗУНС, Београд 2004 

93. 
Психологија дечје  

игре – 1ком. 

Д.Б. Ељкоњи  ЗУНС, Београд 1990. 

94. 
Дете и култура – 

2ком. 

И.С.Кон ЗУНС, Београд 1991. 

95. 
Вредновање 

предшколских 

васпитних 

Мирјана Пешић  ЗУНС, Београд 1987. 
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програма – 2ком. 

96. 
Векови детињства – 

2ком.  

Филип Аријес ЗУНС, Београд 1989. 

97. 
 Детињство као мит 

– 3ком. 

 Гордана Малетић  Либрокомпани, Краљево 2006. 

98. Рано учење – 1ком. Дороти Еинон  Змај, Нови Сад 2006. 

99. 
 Енглески речник – 

5ком. 

Ана Ненадовић ИПИ, Земун 2006. 

100. 

 Методички 

приручник за развој 

говора деце 

предшколског 

узраста – 5ком 

Миланка Маљковић Савез педагошких друштава 

Војводине, Нови Сад 

2005. 

101. 

Свако дете је 

паметно на свој 

начин  - 1ком. 

Др Мел Ливејн  Моћ књиге, Београд 2004. 

102. 

Дело отопљено 

страхом и смрћу – 

3ком. 

Милош Милошевић  Змај,Нови Сад 2005. 

103. 
Теме и жанрови 

кроз векове  - 1ком. 

О. Радуловић и М. 

Милошевић  

Змај, Нови Сад 2003. 

104. 

Романтизам и 

реализам у српској 

и европској 

књижевности–

3ком. 

М. Милошевић Змај, Нови Сад 2005. 

105. 

 Аудио-вузуелна 

средства у вртићу – 

10ком. 

Даница Маркоска  ВШОВ, Шабац 1998. 

106. 

Методика  други 

део – 4ком. 

Емил Каменов  Одсек за педагогију 

Филозофског факултета 

Нови Сад, Заједница ВШОВ 

РС, Београд 

1997 

107. 

 Од психологије 

личности ка 

психологији особа 

– 1ком. 

Душан Стојнов  ИПИ, Београд 2005. 

108. 

Верска настава и 

грађанско 

васпитање у 

школама у Србији -

1ком. 

Снежана Јоксимовић ИПИ, Београд 2003. 
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109. 

 Социјално 

понашање ученика 

– 1ком.  

Снежана Јоксимовић ИПИ, Београд 2004. 

110. 

 Асоцијативне 

норме за 

предшколски 

узраст – 1ком. 

 С.Гашић – Павишић  Просвета, Београд 1984. 

111. 
 Развој значења 

речи – 1 ком.  

 Ана Марјановић Просвета, Београд 1984. 

112. 
Дечја лексика – 

1ком. 

Вера Лукић  ИПИ, Београд 1982. 

113. 

Слободне 

асоцијације речи 

код деце 1ком. 

 С.Гашић Павишић  Просвета, Београд 1984. 

114. 

Технологија 

информатика 

образовање 2 – 

3ком.  

Група аутора Матица Српска, Нови Сад 1999. 

115. 

Технологија 

информатика 

образовање 3 – 

3ком. 

 

Група аутора 

 

Матица Српска, Нови Сад 

 

 

1999. 

116. 

 Испитивање 

лексичке 

спремности код 

монолигвалних и 

билингвалних 

ученика основне 

шкoле – 1ком. 

Н.Димитријевић и 

Д.Ђорђевић  

Просвета, Београд 1978. 

117. 

 Апорије 

образовања за 

демократију – 

1ком. 

Зоран Аврамовић  ИПИ, Београд 2006. 

118. 

Демократија у 

школским 

уџбеницима -1ком. 

Зоран Аврамовић Чигоја, Београд 2000. 

119. 

 Васпитање младих 

за демократију – 

1ком. 

Снежана Јоксимовић  Чигоја, Београд 2000. 

120. 

Васпитање 

интересовања  -

5ком. 

Ј.Ђермановић  Савез педагошких друштава 

Војводине, Нови Сад 

2005. 

121.  Наркоманија 

злочин или казна – 

Данило Николић  Српско удружење за 2001. 
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1ком. кривично право, Београд 

122. 

Прилози естетском 

васпитању- 5ком. 

Р., Грандић 

 

Савез педагошких друштава 

Војводине, Нови Сад  

2001 

123. 
Развој способности 

учења – 2ком. 

М. Јовановић - Илић Просвета , Београд 1977. 

124. 
 Дрога и људско 

понашање – 1ком. 

Стеван Петровић  Дечје новине, Београд 1998. 

125. 

 Методика 

васпитно-

образовног рада са 

ученицима који 

имају сметње у 

развоју – 5ком  

Тадија Ераковић Учитељски факултет, 

Сомбор 

 

1999. 

126. 

Комуникологија – 

Основе педагошког 

и пословног 

комуницирања – 

2ком. 

Драгана Бјекић 

 

 

 

 

Технички факултет, Чачак 

 

2007. 

127. 

Практикум – 

приручник за 

практичан рад у 

школи студената и 

професора -2ком. 

Бјекић Д., БјекићМ., Папић 

Ж. 

Технички факултет, Чачак 

 

2007. 

128. 

Криза читања – 

комплексан 

педагошки, 

културолошки и 

општедруштвени 

проблем – 3ком. 

Илић П., Гајић О., 

Маљковић М. 

Градска библиотека Нови 

Сад, Нови Сад  

2007. 

129. 

Рана интервенција 

у Европи – 

Трендови у 17 

европских земаља– 

3ком. 

Душанка Андрејевић  Задужбина Андрејевић, 

Београд 

2005. 

130. 
Од бајке до изреке 

– 2ком. 

Милошевић-Ђорђевић 

Нада 

Београд 2006. 

131. 

Записи и беседе о 

Ђури Јакшићу – 

2ком. 

Попов Љубомир Српска Црња 2007. 

132.  Основе 

методологије 

Јосип Милат Загреб 2005. 
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истраживања – 

1ком. 

133. 

Методика тјелесне 

и здравствене 

културе -1ком. 

Владимир Финдак Загреб 2003. 

134. 

Велика 

енциклопедија 

малих активности – 

1ком. 

Група аутора БИГЗ,Београд 2006. 

135. 

Визуелни медији и 

сазнајни развој 

детета – 1ком. 

Кораћ Нада ЗЗУИНС, Београд 1992. 

136. 
Развој говора код 

детета – 1ком. 

Група аутора ЗЗУИНС, Београд 1997. 

137. 
Коректура текста – 

1ком. 

Вујков С., Урошевић З. ЗЗУИНС, Београд 2000. 

138. 

Говор у 

предшколској 

установи – 1ком. 

Група аутора ЗЗУИНС, Београд 1998. 

139. 
Педагошки 

тезаурус – 1ком. 

Никола Поткоњак ЗЗУИНС, Београд 1997. 

140. 

Савремено 

схватање 

менталног здравља 

поремећаји – 1ком. 

Група аутора Београд 2005. 

141. 

Нормалност и 

патологија у 

детињству – 1ком. 

Ана Фројд Београд 2000. 

142. 

Општа 

дефектолошка 

дијагностика – 

1ком. 

Ћордић, Бојанин ЗЗУИНС, Београд 1997. 

143. 
Косовска епика – 

1ком. 

Милошевић – Ђорђевић 

Нада 

ЗЗУИНС, Београд 1990. 

144. 

Памтивек – српски 

ријечник Вука 

Стефановића 

Караџића – 1ком. 

Поповић Миодраг ЗЗУИНС, Београд 1993. 

145. 

Кратка историја 

српског књижевног 

језика -1ком. 

Милановић Александар ЗЗУИНС,Београ 2006. 

146. Између маште и Група аутора ЗЗУИНС Београд 2007. 
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стварности-1ком 

147. 

Лексикологија 

српског књижевног 

језика-1ком 

Драгићевић Рајна ЗЗУИНС Београд 2007.  

148. 

Наивна песма – 

огледи и записи о 

дечјој 

књижевности-1ком 

Данојлић Милован ЗЗУИНС Београд 2004. 

149

 

Нова лица језика-

1ком 

Ранко Бугарски Библиотека 20. век, Београд 2002. 

10. 

 Школски речник 

језичких термина-

1ком 

Вуксановић Јован Алтера, Београд 2003. 

151. 
Занимљива 

граматика-1ком 

Шипка Милан Прометеј,Нови Сад 2007. 

152. Зашто се каже-1ком Шипка Милан Прометеј, Нови Сад 2007. 

153. 
Прича о речима-

1ком 

Шипка Милан Прометеј, Нови Сад 2007. 

54. 

Популарна 

лингвистика у 

школи-1ком 

Шипка Милан Прометеј, Нови Сад 2007. 

155. 
Теорија музике- 

2ком. 

Габор Дареш Нота,  Књажевац 1980. 

156. 

Музика – 

прошлост, 

садашњост, 

личности, облици-

1ком 

Душан Плавша Нота, Књажевац 1981. 

157. Успаванке  Нота, Књажевац 1979. 

158. 
Теорија музике-

2ком 

Деспић Дејан Нота, Књажевац 2007. 

159. Бања -2ком. Миљковић Љубинко Нота, Књажевац 1978. 

160. 

Мали гроф у 

трамвају – за глас и 

клавир -2ком. 

Јовановић Зоран Нота, Књажевац 1978. 

161. 
Школа за фрулу-

2ком. 

Димитријевић Љубомир Нота, Књажевац 2006. 

162. 
Етномузиколошки 

записи-2ком 

Стеван Мокрањац Београд 1996. 

163. Живот и дело-2ком. Стеван Мокрањац Београд 1999. 
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164. 
Музички 

инструменти-2ком. 

Дарваш Габор Нота, Књажевац 1990. 

165. 

Путем наше 

традиционалне 

музике-2ком. 

Васиљевић Миодраг Српско Сарајево 2004. 

166. 

Звучне ведрине – 

мали концертни 

репертоар за 

школске ансамбле 

и оркестре-2ком. 

Станчић Божидар Нота, Књажевац 1978. 

167. 

Збирке песама за 

глас и хармонику-

2ком. 

Јанковић Радомир Нота, Књажевац 1978. 

168. 

Народне игре из 

Војводине са 

певањем-2ком. 

Вукосављев Сава Нота, Књажевац 1988. 

169. 
Дар уз буквар-

2ком. 

Јовановић оран Нота, Књажевац 1978. 

170. 
Школа за 

транспозициј-2ком. 

Марковић Дубравко Нота, Књажевац 1978. 

171. 
Музика између нас-

2ком. 

Јевтић Милош Нота, Књажевац 1979. 

172. 

Композиције за рад 

са хоровима 

старијег школског 

узратса-2ком. 

Траиловић Десанка Српско Сарајево 2002. 

173. 

Композиције за рад 

са хоровима млађег 

школског узратса-

2ком. 

Траиловић Десанка Српско Сарајево 2002. 

174. 

Духовне 

композиције за рад 

са хоровима 

основношколског 

узраста-2ком. 

Траиловић Десанка Српско Сарајево 2002. 

175. 

Савремена 

породица и школа – 

3ком. 

Будимир-Нинковић 

Гордана 

Јагодина 2006. 

176. 
Са хармоником у 

разреду-2ком. 

Братић Томислав Јагодина 1998. 

177. 
Песме за децу са 

играњем-2ком. 

Бркић М. Нота, Књажевац 1990. 
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178. 
Опера за децу 

Црвенкапа-2ком. 

Јовановић П. Нота, Књажевац 1988. 

179. 

Корелација наставе 

солфеђа са 

инструменталном 

наставом-2ком. 

Кршић Секулић Весна Нота, Књажевац 2002. 

180. 
Почетно музичко 

васпитање-2ком. 

Шкарица Ђорђевић 

Љиљана 

Нота, Књажевац 1987. 

181. 

Нота за нотом, 

песма за песмом-

2ком. 

Станчић Божидар Нота, Књажевац 1988. 

182. 

Средства 

изражавања у 

музици-2ком. 

Илић Данијела Ниш 2002. 

183. 
Моја хармоника-

2ком. 

Гавриловић Јовица Нота, Књажевац 1991. 

184. 
Ре, фа, ми – 

пјевајмо сви-2ком. 

Греговић, Хомен Нота, Књажевац 1982. 

185. 
Писци за децу и 

младе – 5ком. 

Петровић Тихомир, 

Милинковић Миомир 

Епоха,Пожега 2007. 

186. 
Митолошки речник 

– 1ком. 

Булат Петар, Чајкановић 

Веселин 

Српска књижевна задруга, 

Београд 

2007. 

187. 

Речник српског 

језика Матице 

српске-1ком. 

 Нови Сад 2007. 

188. 
Чињенице о 

аутизму – 1ком. 

С. Барон Коен,. Болтон Београд 1995. 

189. 

Збирке за децу С. 

В. Поповића – 

3ком. 

Мара Кнежевић Пед. факултет, Сомбор 2006 

190. 

Стеван В. Поповић 

у српској култури – 

3ком. 

Мара Кнежевић Пед. факултет, Сомбор 2006 

191. 

Примери обраде 

књижевног дела у 

настави 

коришћењем 

књижевне критике 

– 5ком. 

Моидраг Игњатовић КДПРС, Београд 2008. 

192. 
Методика музичког 

васпитања деце 

предшколског 

Ђурковић Пантелић 

Милена 

ВШОВ, Шабац 1998. 
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узраста – 5ком. 

193. 
Језик саосећања -

5ком. 

Розенберг, Маршал ЗУНС, Београд 2002. 

194. 
Страни писци за 

децу и младе-2ком. 

Милинковић Миомир Легенде, Чачак 2006. 

195. 

Интеграција деце 

са посебним 

потребама -1ком. 

Е. Даниелс, К. Стафорд ЦИП, Београд 2001. 

196. 

Учионица без 

насилништва – 

1ком. 

Алан Бин Креативни центар, Београд 2004. 

197. 

Неки покушаји 

трансформације 

дечијег вртића у 

отворени васпитни 

систем – 1ком. 

Маринковић Снежана Институт за педагогију и 

андрагогију, Филозофски 

факултет, Београд 

1995. 

198.  

Креирање 

васпитно-

образовног процеса 

у коме дете има 

централну улогу -

2ком. 

Киртсе,Кауфман, Волш ЦИП, Београ 2001. 

199. 

Дечје јаслице 

гледане из 

антрополошког 

згла -1ком. 

Весна Цолић Институт за педагогију  

андрагогију, Филозофски 

факултет, Београд 

1997. 

200. 

Тематско 

планирање у дечјем 

вртићу -1ком. 

Ттајана Павловски и сар. Институт за педагогију и 

андрагогију, Филозофски 

факултет, Београд 

1997. 

201. 

Партнерски однос у 

васпитању – 

приручник за обуку 

васпитача -2ком. 

Павловић Бренесиловић, 

Павловски 

Институт за педагогију и 

андрагогију, Филозофски 

факултет, Београд 

2000. 

202. 

Годишњи обичаји 

Срба у Војводини -

1ком. 

Босић Мила Прометеј, Нови Сад 1996. 

203. 
Дете и књига – 

1ком. 

Миленковић Слађана ВШССОВ, С. Митровица 2007. 

204. 
Медијска култура – 

1ком. 

Миленковић Слађана ВШССОВ, С. Митровица 2007. 

205. 

Циљеви 

образовања и учења 

у светлу 

доминантних 

Јована Милутиновић СПДВ, Нови Сад 2008. 
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теорија васпитања 

20. века – 1ком. 

206. 

Савремени 

проблеми 

друштвено-

моралног 

васпитања – 2ком. 

Др Босиљка Ђорђевић, др 

Јован Ђорђевић 

СПДВ, Нови Сад 2007. 

207. 
Даровитост и 

подбацивање-2ком. 

Ала Алтарас Мали Немо, Панчево 2006. 

208. 

Педагогија 

слободног времена 

-3ком. 

Гордана Будимир 

Нинковић 

Пед. факултет, Јагодина 2008. 

209. 
Практикум опште 

педагогије – 3ком. 

Гордана Будимир 

Нинковић 

Учитељски факултет, 

Јагодина 

2003. 

210. 

Увод у науку о 

васпитању 

(реприст) – 1ком. 

Сретен М. Аџић  Учитељски факултет, 

Јагодина 

1998. 

211. 

Методика научна и 

наставна 

дисциплина – 

хрестоматија – 

1ком. 

Група аутора Учитељски факултет, 

Јагодина 

1998. 

212. 

Историја српске 

књижевности за 

децу –1ком. 

Тихомир Петровић Учитељски факултет, Врање 2001. 

213. 

Мали језикословци 

се играју и певају: 

развијање 

комуникативних 

вештина на 

нематерњем језику: 

приручник за 

просветне раднике 

у предшколским 

установама -1ком. 

Меланија Микеш Педагошки завод Војводине  

Нови Сад 

2005. 

214.  

Првих десет година 

– развојни и 

психоаналитичко-

развојни приступ – 

1ком. 

Др Ксенија Кондић, мр 

Љиљана Левков 

Центар за примењену 

психологију, Београд 

1992. 

215. 

Ометено дете – 

увод у психологију 

ометених у развоју 

– 1ком. 

Хрњица С. И сар. ЗЗУИНС, Београд 1991. 
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216. 

Неспретно дете – 

поремећаји 

праксије у 

детињству -1ком. 

Вероника Ишпановић – 

Радојковић 

ЗЗУИНС, Београд 1981. 

217. 

Методика наставе 

познавања природе 

у школама за глуву 

децу – 1ком. 

Љ. Савић Београд 1972. 

218. 
Ментална 

заосталост – 1ком. 

Слободан Јакулић ЗЗУИНС,Београд  

219. 
Психологија 

детета- 2ком. 

Пијаже Жан, Инхелдер 

Бербел 

Нови Сад 1990. 

220. 
Педагошка 

психологија – 1ком. 

Др Лидија Вучић Центар за примењену 

психологију, Београд 

2007. 

221. 
Развојна 

психологија -1ком. 

Вера Смиљанић Центар за примењену 

психологију, Београд 

2002. 

222. 
Буквар теорије 

личности – 1ком. 

Бошко В. Поповић Центар за примењену 

пихоогију, Београд 

2002. 

223. 
Општа психологија 

II -1ком. 

Славољуб Радоњић Центар за примењену 

психологију, Београд 

1992. 

224. 

Вила – вртић по 

мери деце и 

васпитача-1ком. 

Лидија Бубања Калаба Просветни преглед, Београд 1997. 

225. 
Драма даровитог 

детета 3ком. 

Алисе Милер Нови Сад 2001. 

226. 

Дете у појединим 

теоријама и 

учењима – 5ком. 

Јелена Мићевић Кикинда 2005. 

227. 

Испитивање 

утицаја толеранције 

родитеља и 

учитеља у 

формирању 

толеранције код 

деце -5ком. 

Јелена Мићевић Кикинда 2005. 

228. 
Историја 

психологије -2ком. 

Фернан Лисјен Милер С. Карловци, Нови Сад 2005. 

229. 

Историјски увод у 

савремену 

психологију – 

2ком. 

Гарднер Марфи БГЗ, Београд 1963. 

230. Мјерење у 

психологији и 

Анђелко Крковић Београд 1994. 
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педагогици – 3ком. 

231. 

Методика наставе  

физичког 

васпитања – 1ком. 

Габриела Крагујевић ЗЗУИНС, Београд 1983. 

232. 

Методика физичког 

васпитања деце 

предшколског 

узраста– 10ком. 

Миодраг Богосављев ПА, Кикинда 1986. 

233. 

Моторичке 

активности 

предшколског 

детета – структура 

и развој - 10 

Проф. др Мирче Берар ВШОВ, Кикинда 2002. 

233. 

Методика физичког 

васпитања деце 

предшколског 

узраста – 10ком. 

Здравко Ђурковић ВШОВ. Шабац 1995. 

234. 

Комуникологија-

основе педагошке и 

пословне 

комуникације-3 

ком. 

Бјекић Д.  Чачак 2007 

235. 

Криза читања-

комплексан 

педагошки 

културолошки и 

општедруштвени 

проблем-3 ком. 

Илић, Гојић, Маљковић Градска библиотека Нови 

Сад 

2007 

236. 
Рана интервенција 

у Европи-2 ком. 

Андрејевић Д. Задужбина Андрејевић, 

Београд 

2005 

237. 
Од бајке до изреке-

2 ком. 

Милошевић-Ђорђевић 

Нада 

Друштво за српски језик и 

књижевност Србије 

2006 

238. 

Запис и беседе о 

Ђури Јакшићу- 1 

ком. 

Попов Љ. М.З. Српска Црња 2006 

239. Нега деце -1ком. Доктор Спок Београд  2003 

240.     

Справе и реквизити 

у физичком 

васпитању 

предшколске деце -

3ком 

Максимовић Сава Шабац 2008 

241. 

Педагогија деце са 

посебним 

потребама – 5ком. 

Јанковић-Ераковић Нови Сад 2008 
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242. 
Правопис српског 

језика – 3ком. 

Пешикан, Јерковић, 

Пижурица  

Беогрда-Нови Сад 2006 

243. 

Књига о акценту 

књижевног језика – 

1ком. 

Стевановић Михаил Београд  1991 

244. 

Теорија 

књижевности -

1ком. 

Лешић Зденко  Београд  2008. 

245. 

Традиционалне 

дечје игре у 

Војводини  1ком. 

Марјаноић Весна  Нови Сад 2005. 

246.     

Српска народна 

књижевност за 

децу – 3ком. 

Вујчић Никола Београд  2008 

247. 

Од цуске капе до 

бишче-

традиционална 

оглавља српскиња 

у БиХ из збирке 

етнографдског 

музеја Бгд -1ком. 

Група аутора Етнографски музеј Беогрда 1990 

248. 

Више од игре – 

драмски метод у 

раду са децом – 

1ком. 

Бојовић Душица Београд  2000. 

249. Реторика – 1 ком Нушић Бранислав Ниш  2007 

250. 
Анализа филм (ов)а 

-1ком. 

Омон Марин Слио, Београд 2007 

251. 
Деца и телевизија -

1ком. 

Лемиш Дафна Слио, Београд 2007 

252. 
Информатички 

приручник – 1ком. 

Замуривић-Замуровић Кикинда 2008 

253. 

Антологија епских 

народних песама -

10ком. 

Самарџија Снежана Београд  2001 

254. 
Менаџмент за 

културу -3ком. 

Исак Адижес Нови Сад 2008 

255. 

Методика 

корективно 

педагошког рада -

5ком 

Ераковић - Јанковић Нови Сад 2008 

256. Педагогија деце са 

посебним 

Јанковић, Ераковић Нови Сад 2008 
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потребама  

256. 

Слух и слушна 

оштећења 

Брајовић, Матејић- 

Ђуричић, Радоман, 

Брајовић 

ЗУНС, Београд 1997 

256. 
Дислексија и 

Дисграфија 

Владисављевић ЗУНС, Београд 1990. 

257. 

Нега деце Спок,Паркер Мономанјана-Рад,Београд 2003 

 

258. 
Дечији вртић као 

извор курикулума 

Мишкељин Л. Београд 2008 

259. 
Увод у науку у 

васпитању 

Сретен М.Аџић Јагодина 1998 

260. 
Социјално 

понашање ученика 

Стеван Крњајић Београд 2004 

261. 

Образовне потребе 

у функцији развоја 

компентенција за 

одговорним 

родитељством 

Др Снежана Бабић Кекез Вршац 2009 

262. 

Тело и одевање Центар за научна 

истраживања сан  и 

универзитета у Нишу 

Ниш 2009 

263. 

Интегрисани 

предшколски 

курикулум 

Едита Слуњски Загреб 2001 

264. 
Дечија машта и 

стваралаштво 

Лав С.Виготски Београд 2005 

265 . Зашто човек учи Млађен Г.Ба јић Београд 1999 

266. Дијете и игра Мирјана Дуран Осијек 1995 

267. 
Израда стручних и 

научних радова 

Момчило  Сакан Нови Сад 2005 

268. 

Монтесори метод и 

специјална 

педагогија 

Стручни скуп Нови Сад 2009 

269. 

Водич за 

унапређивање 

инклузивне 

образовне праксе 

Даринка Радивојевић и 

други 

Београд 2007 

270. Књижевност за 

децу Хрестоматија 

Јелена Косановић Сомбор 2001 
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за учитељске 

факултете 

271. Човек,медиј Слободан Новаковић Нови Сад 1998 

272. Од друге до пете Чуковски К. Београд 1986 

273. 

Приручник за 

васпитаче из 

развоја говора 

Стилос Нови Сад 2009 

274. 

Приручник за 

васпитање из 

методике физичког 

Стилос Нови Сад 2009 

275. 

Приручник за 

васпитање из 

методике музичког 

васпитања 

Стилос Нови Сад 2009 

276. 

Приручник за 

васпитање из 

методике 

упознавања 

околине 

Стилос Нови Сад 2009 

278. 

Приручник за 

васпитање из 

методике почетних 

математичких 

појмова 

Стилос Нови Сад 2009 

279. 

Приручник за 

васпитање из 

методике ликовног 

васпитања 

Стилос Нови Сад 2009 

280 Теорија форме Богдановић Коста Београд 2004 

281. Поетика визуелног Богдановић Коста Београд 2005 

282. 
Увод у визуелну 

културу 

Богдановић Коста Београд 2005 

283. 

Рани развој и 

прилагођавање 

слепих 

Поповић Д. Београд 1986 

284. 
Човеков развој и 

култура 

Волсинер Јан Београд 1997 

285. 
Образовање за 21. 

сољеће  

Herrera ,Мандић Сарајево,Београд 1989 

286. 
Увод у 

антропологију-од 

локалног до 

Фабиј ти,Малигети,Матера Београд 2002 
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глобалног 

287. 

Полисемија и 

организација 

лексичког система 

у српском језику 

Гортран Београд 2004 

288. Историја уметности Prete de Giorgis Нови Сад 2006 

289. 
Редефинисаност 

структуре 

Кука,Живковић Београд 2009 

290. 

Корак по корак у 

основе програма 

предшколског 

васпитања и 

образовања модел 

А 

Шаин Београд 1998 

291. 

Белешке 

луткарског 

помоћника-

Приручник за 

луткарство 

Чакић,Симић Београд 2007 

292. 
Оцењивање на 

основу портфолија 

Изап Мичел Београд 2004 

293 
Отворени 

Монтесори програм 

Чоко,Бедросијан Београд 2009 

294. 

Телесни развој и 

здравствено 

васпитање 

Берар,Џиновић Којић Сомбор 2009 

295. 

Покрет у функцији 

развоја 

предшколског 

детета 

Месарош 

Живков,Марков,Пакашки 

Кикинда 2009 

296. 

Трансформациони 

моторички и 

морфолошки 

ефекти наставе 

рукомета код 

девојчица од 9 до 

11 година 

Месарош Живков Кикинда 2009 

297. Дете и незгоде Група аутора Суботица 1975 

298. Животне поруке УНИЦЕФ  2002 

299. Психологија Др Ненад Хавелка Београд 2004 

300. Хигијена Тадић, З. Београд 1968 
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301. 

Психологија 

музичких 

способности 

Ксенија Марковић Радош Београд, 1998 

302. 
Музика и 

предшколско дете 

Марковић Радош, Матић Београд 1996 

303. 

Средства 

изражавања у 

музици 

Илић Књажевац, Ниш 2002 

304. 

Експериментални 

програми за рано 

образовање 

Kаменов, Е. Београд 

 

1982 

305. 
Савремени 

предшколски про 

Клеменовић, Ј Нови Сад 2009 

306. 

Хуманистички 

пиступ теорији и 

пракси 

предшколског 

одгоја 

Миљак, А. Велика Горица 1996 

307. 

Експериментални 

програми за рано 

образовање 

Каменов Београд 1982 

308. 
Дечји вртић као 

отворени систем 

Коруга Београд 1998 

309. 
Еколошка дечја 

психологија 

Левков Београд 1985 

310. 
Савремени 

еколопки програми 

Клеменовић Нови Сад 2009 

311. 

Хуманистички 

приступ теорији  и 

пракси 

предпшколског 

одгоја модел Извор 

Мољак Велика Горица 1996 

312. 
Развојна 

психологија 

Ђорђевић Горњи Милановац 1991 

313. 
Развојна 

психологија 

Толичић, Смиљаноћ Београд 1989 

314. 

Психологија 

предшколског 

детета 

Манојловић, Младеновић Београд 2001 

315. Са хармоником у 

разреду 

Томислав Братић Учитељски факултет У 

Јагодини 

1999 
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316. Албум етида за 

хармоника 

Радомир Јанковић Просвета, Београд 1967 

317. Песме и комади за 

хармонику 

Радомир Јанковић Нова просвета, Београд 1987 

318. Дечји и женски 

омладински хорови 

Божидар Станчић Удружење музичких 

педагога Србије, Београд 

1980. 

319. Фрулица  Милорад Мирковић Едиција арс мусика, 

Београд 

1988/89. 

320. Руковети  С. Мокрањац Просвета,Београд 1964. 

321. Приморски напјеви С. Мокрањац Просвета,Београд 1961. 

322. Зборник трогласик 

песама за хорове 

основних школа 

Р.Анђелковић Раднички универзитет, 

Књажевац 

1969. 

323. Дечји врт Душан Радић Нота, Књажевац 1981. 

324. Хорске песме за 

најмлађе 

Група аутра Савет заједнице културе СР 

Србије 

1973. 

325. Народне игре 

Шумадије и 

Поморавља  

Деса Ђорђевић   

326. Македонски 

народни плесови 

Дунин, Димоски, 

Вишински 

Културни просвјетни сабор, 

Загреб 

1973. 

327. Кинетографија  Бруно Равникар Савеза културних 

организациј Словеније 

Љубљана  

1980. 

328. Музичка 

сликовница 

С. Пашћан - Којанов Младо поколење, Београд 1962 

329. Збирка песама за 

глас и хармонику 

Радомир Јанковић Нота Књажевац  

330. Orff- Schulwerk 

Musik fur Kinder I  

Orff, Keetman Schoot, Mainz, London, 

NewYork, Tokyo 

 

331. Orff- Schulwerk 

Musik fur Kinder II 

Orff, Keetman Schoot, Mainz, London, 

NewYork, Tokyo 

 

332. Orff- Schulwerk 

Musik fur Kinder I 

II 

Orff, Keetman Schoot, Mainz, London, 

NewYork, Tokyo 

 

333. Orff- Schulwerk 

Musik fur Kinder I 

V 

Orff, Keetman Schoot, Mainz, London, 

NewYork, Tokyo 

 

334. Orff- Schulwerk Orff, Keetman Schoot, Mainz, London,  
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Musik fur Kinder V NewYork, Tokyo 

335. Двогласни солфеђо Александар Путник „Брађа Јовановић“Панчево 1968 

336. Песме из 

Војводине 

Љубиша Павковић Нота Књажевац 1995 

337. Сомборска певанка Милован Мишков Учитељски факултет, 

Сомбор 

2003 

338. I Руковет Стеван СТ. Мокрањац Просвета Београд 1964 

339. III Руковет Стеван СТ. Мокра13њац Просвета Београд 1964 

340. IV Руковет Стеван СТ. Мокрањац Просвета Београд 1964 

341. IX Руковет Стеван СТ. Мокрањац Просвета Београд 1964 

342. XI Руковет Стеван СТ. Мокрањац Просвета Београд 1964 

343. XII Руковет Стеван СТ. Мокрњац Просвета Београд 1964 

344. XIII Руковет Стеван СТ. Мокрањац Просвета Београд 1964 

345. XIV Руковет Стеван СТ. Мокрањац Просвета Београд 1964 

346. XV Руковет Стеван СТ. Мокрањац Просвета Београд 1964 

347. Приморски напјеви Стеван СТ. Мокрањац Просвета Београд 1964 

348. Опера за децу 

Црвенкапа 

Петра Јовановић Нота, Књажевац  

349. Уз помоћ 

Хармонике у свет 

музике 

Бранислава Вранешевић Нова просвета, Београд 1988 

350. Банатски бећарац Душан Дејанац Аутор, Кикинда 2006 

351. Интонација Боривоје Поповић Уметничка академија, 

Београд 

1969 

352. Аналитичка 

хармонија 

Милутин Раденковић Уметничка академија, 

Београд 

1975 

353 Творба музичког 

дјела 

Овро Жупановић Школска књига, Загреб 1968 

354. Наука о музичким 

облицима 

Властимир Перичић, 

Душан Сковран 

Уметничка академија, 

Београд 

1966 

355. Теорија музике Дејан Деспић Завод за уџбенике, Београд 2007 

356. Народна култура 

Срба у 19. и 20. 

веку 

 Етнографски музеј, Београд 2003 

357. Увод у 

антропологију од 

Фабијети, Малигети, Клио, београд 2002 
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 локалног до 

глобалног 

Матера 

358. Етно Иван Чолович 20. век, Београд 2006 

359. Имагинарни 

Балкан 

Марија Тодорова 20. век, Београд 1999 

360. Етнологија Европе Жан Кизније 20. век, Београд 1996 

361. Маске и маскирање 

и ритуали у Србији 

Весна Марјановић Чигоја 2008 

362. Годипњи обичаји 

Срба у Војводини 

Мила Босић Прометеј, Нови Сад 1996 

363. Велики лексикон 

свих спортова 

   

364. Педагошка 

хрестоматија 

Гордана Будимир  

Нинковић 

  

365. Велики енглеско-

српски речник 

   

366. Велики речник 

страних речи и 

израза 

   

367. Правописни 

речник српског 

језика 

   

368. Реторика  Миомир Милинковић Епоха, Пожега  

369. Говор у 

предшколској 

установи 

   

370. Дечје речи Томислав Поповић Завод за уџбенике Београд 1995 

371. Последице које има 

насиље према 

женама у 

партнерском 

односу на децу и 

одговор јавних 

сужби на овај 

проблем 

Тања Игњатовић Аутономни женски центар 

Београд 

2013 

372. Приручник за 

сензорну 

интеграцију 

Л. Бил и Песке, Н Карупобић, Београд,  2011 

373. Инкузивна 

педагогја 

Велишек Брашко, Отилиа График, Нови САд 2015 
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374. Одгајањец Каина Киндлтон и Томсон Каруповић, Београд 2013 

375. ДРво учења-како 

на фундаменталан 

начин превазићи 

сметње у  учењу 

Гринспен и Гринспен Каруповић, Београд 2013 

376. Дечак који је 

одгајан као пас 

Пери и Шалавиц Каруповић, Београд 

 

2013 

377. Игром до 

здравственог 

васпитања 

Џиновић-Којић и 

Мартиновић 

Типографик плус, Београд 2011 

378. Језички саветник Раде Стијовић Чигоја штампа. Београд 2012 

379. Српски језик – 

норма и пракса 

Раде Стијовић Чигоја штампа. Београд 2008 

380. Комуникологиоја Раде Стијовић Чигоја штампа. Београд 2003 

381. Корак по корак 3 Шаин и Чарапић Креативни центар, Београд,  2012 

382. Корак по корак 4 Шаин и Чарапић Креативни центар, Београд,  2012 

383. Развојна 

психологија за 

васпитаче 

Јелена Мићевић 

Карановић, Јасмина 

Кнежевић 

Вшссов, Кикинда 2013 

384. Ментална хигијена Ђурђа Солеша -Гријак и 

Јелена Мићевић Карановић  

Вшссов Кикинда 2015 

385. Хоризонти 

истраживања у 

образовању  

 

Кнежевић Флорић и 

Нинковић 

Филозофски факултет, 

Нови Сад, 

2012 

386. Методика наставе 

ликовне културе 

Сретко Дивљан НУБЛ, Бања Лука 2009 

387. Уметност у 

општем 

образовању 

Невена Хаџи-Јованчић Клет, Београд 2012 

 

Прилог 9.1.1 Извештај о раду библиотеке 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 

ВШССОВ У КИКИНДИ за школску 2014/2015.годину 
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Просторије за смештај библиотечког фонда и студентске читаонице налазе се у 

приземљу зграде, тако да студентима, наставном и ненаставном особљу пружа адекватне 

услове за коришћење библиотечког фонда и рачунара. Коришћење библиотеке могуће је 4, 

а читаонице 12 сати дневно. Финансијским планом одређена су материјална средства 

намењена куповини уџбеника и потребне литературе. 

Током школске 2014/2015. године настављено је са набавком литературе и 

периодичних публикација намењених студентима, наставницима и стручним 

сарадницима, а у складу са планираним средствима из буџета Школе. Настављен је и 

образовно-васпитни рад са студентима у виду упознавања  са библиотечком грађом, 

оспособљавање за њено самостално коришћење, пружање помоћи при избору литературе 

и друге библиотечке грађе . Током ове школске године купљено је 67 наслова(166књига). 

Библиотеку смо обогатили и са 35 примерака издања наше Школе, a 51 књигу  смо добили 

на поклон. 

У холу, на првом спрату, постављена је стална изложба којом је обухваћен већи део 

издања наше Школе – зборници, уџбеници, часописи. 

Током целе наставне године настављен је рад на прављењу каталога семинарске 

библиотеке.  

Ради се на континуираном уносу наслова књига у базу података (програм намењен 

библиотеци). 

Трудимо се да ангажујемо студенте у ваннаставном раду ангажујући их током 

планирања и реализације књижевних сусрета, подстичући их на писање поезије и прозе и 

пружајући им прилику да своје радове прочитају пред публиком. 

                                                                                                         

Кикинда, 07. 03. 2016. године                                  Иванка Велемиров,                          

                                                                                            скриптар-библиотекар               
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Прилог   9.1.2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ  ВШССОВ У КИКИНДИ, ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. ГОДИНУ 

  

Током школске 2015/2016. године планирана је даља набавка литературе и 

периодичних публикација  намењених студентима, наставницима и стручним 

сарадницима у складу са планираним средствима из буџета Школе. 

 Образовно-васпитни рад Библиотеке реализоваће се кроз упознавање студената са 

библиотечком грађом, оспособљавање за њено самостално коришћење, затим пружање 

помоћи при избору литературе и друге библиотечке грађе. Такође је у плану и испитивање 

потреба и интересовања  наставника, сарадника и студената за књигама и другом 

библиотечком грађом, као и припремање и реализовање посебних програма намењених 

студентима. 

 Рад Библиотеке подразумева и сарадњу са наставницима и другим стручним 

сарадницима кроз информисање наставника, стручних сарадника и директора  школе о 

набавци нове стручне литературе за поједине образовне предмете, као и дидактичко-

методичке и педагошко-психолошке литературе, учешће у изради библиографија и 

набавци потребне литературе за остваривање предвиђених пројеката и тема из области 

стручног усавршавања и унапређивања образовно-васпитног рада, као и припремање 

књига и других материјала за потребе редовне наставе и других облика образовно-

васпитног рада. 

 Планирана је библиотечко-информативна делатност под којом подразумевамо 

систематско информисање наставника, студената  и управе школе о новим књигама, 

листовима и часописима, припремање тематских изложби о појединим издањима, 

ауторима, акцијама, јубилејима..., вођење библиотечког пословања, инвентарисање, 

класификација, сигнирање, каталогизирање и др., организовање и остваривање 

међубиблиотечке позајмице и сарадње, учешће у издавању Зборника. 

План рада Библиотеке обухвата и културну и јавну делатност – припремање и 

организовање  књижевних трибина, сусрета, разговора, прикупљање књига и других 

видова активности у циљу популаризације књиге, потом остваривање сарадње са 

организацијама и установама у области културе. 

Кикинда,                                                                                              Библиотекар 
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18. 09. 2015. године                                                              Иванка Велемиров                          

 

 

Прилог 9.1.3  ИЗВОД ИЗ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Резултати испитивања студената о условима рада и студирања на Високој школи струковних студија 

за образовање васпитача у Кикинди 

Просечна оцена  -  3,48 

Број анкетираних студената: 93, (друга  година 52  и трећа година 41 ) генерација 2015/16. 

Мерни инструмент: упитник (скала процене ликертовог типа) 

Аутори упитника: др Јелена Мићевић Карановић, др Јасмина Арсенијевић, др Весна Срдић 

Припрема, координација и организација испитивања: др Љиљана Крнета 

Операционализација (дистрибуција и прикупљање упитника): др Љиљана Крнета - са студентима друге 

године, мр Ангела Месарош Живков - са студентима треће године 

 

Унос података, студент: Борислав Савановић 

Обрада и приказ података: др Љиљана Крнета 

 

Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 

 

 

Редни 
број 

Назив опреме Број   

1. Информатичке лабораторије/учионице 2 
2. Рачунари у кабинетима наставника и сарадника 9 
3. Рачунари у службама 8 
4. Рачунари у салама за предавања 6 
5. Сервери 1 
6. Видео бимови 6 
7. Опрема за студије на даљину - 
 -  
 -  
 Oстало  
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Прилог  9.2. 1. Изјава стручног сарадника за ИТ 
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Прилог  9.2. 2. Извод из пописне листе 
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Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима 

 

Прилог 9.1.1. Правилник  о уџбеницима ВШССОВ у Кикинди 

 

 

 На седници Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди одржане дана 25. 12. 2007. године, усвојен је Правилник, који је ступио на 

снагу и почео да се примењује од 03. 01. 2008. године. Измене и допуне су  усвојене 

на седници Савета од 28. 11. 2013. године, које ступају на снагу 13. 12. 2013. године, 

који у чистопису гласи  у следећем тексту 

 

ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА 

У ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Правилником о уџбеницима у Високој школи струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди ( у даљем тексту: Правилник ) регулишу се Стандарди за израду 

основних и помоћних уџбеника, скрипти и другог писаног материјала за обављање 

наставе ВШССОВ у Кикинди. 

Члан 2. 

 У Школи се користи Основни уџбеник, а поред њега могу се користити и Помоћни 

уџбеници, Скрипте и друга помоћна средства. 

 Основни уџбеник  обухвата садржај предмета утврђених Студијским планом и 

програмом.  

 Помоћни уџбеник је дело које је на основу предлога наставника и одлуке Наставн – 

научног  већа утврђено као обавезна литература за рад у настави и припремање испита. 

 Скрипте су ауторизована предавања, која се издају и користе када не постоји 

одговарајући Основни уџбеник. 

 Помоћна средства су атласи, дијаграми, одабрани текстови, збирке задатака,, 

речници, таблице и други садржаји који доприносе остваривању студијских планова и 

програма и за њихово коришћење у неопходним границама није потребна одлука 

Наставно - научног већа. 

Члан 3. 

Школа врши избор између понуђених уџбеника, скрипти и другог материјала, не 

само свог наставног кадра, него и од других стручњака који имају написане текстове који 

се  могу употребити за студирање у Школи.  
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Члан 4. 

 На основу одредаба овог Правилника Наставно – научно веће одлучује који ће се 

уџбеници, као основни, помоћни, или  скрипте и други материјал користити у Школи. 

 

II  СТАНДАРДИ 

Члан 5. 

 Стандарди се доносе полазећи од Студијског плана и програма за сваки предмет 

појединачно, водећи рачуна о оптималној оптерећености студената.  

Члан 6.  

 Наставно - научно веће из реда својих чланова именује Комисију за припрему 

предлога за доношење и измену стандарда за израду Основних уџбеника. 

 Комисија броји пет чланова, од којих се четворо бирају из редова наставника и 

један члан из редова студената, на предлог Студентског парламента. 

 Наставно - научно веће од изабраних наставника једног именује за председника 

Комисије. 

 Комисија се бира на период од три године, без ограничавања броја мандата. 

 Уколико по било ком основу један  од чланова напусти комисију на његово место 

се именује нови члан до истека мандата члана којег замењује. 

Члан 7. 

 Радом Комисије руководи њен председник. 

 Комисија се у изради предлога користи и истраживањем и упоређивањем решења 

до којих се дошло у сличним или сродним областима образовања. 

Члан 8. 

 Наставно - научно веће разматра упућени предлог стандарда, уз раматрење 

евентуално издвојених, образложених мишљења појединих чланова Комисије. 

 Предложене стандарде Наставно - научно веће може усвојити, или затражити од 

Комисије њихову допуну. 

 По извршеној допуни Наставно - начно веће, након поновног предлога мора донети 

одлуку о усвајању стандарда за израду Основних уџбеника. 

Члан 9. 

 После усвајања предложених стандарда од стране Наставно - научног већа, 

Комисија је дужна да прати њихово спровођење, да разматра оцењивање уџбеника 

приликом извршених анкета и да по потреби предложи корекцију усвојених стандарда. 

 О резултатима свог праћења Комисија најмање једном годишње подноси извештај 

Наставно - научном већу. 

I I I   ОДРЕЂИВАЊЕ ОСНОВНИХ И ПОМОЋНИХ УЏБЕНИКА И СКРИПТИ  
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1. Основни уџбеник 

Члан 10. 

 Сваки наставник је дужан да обезбеди Основни уџбеник за предмет за који је 

задужен. 

Члан 11. 

 Пре почетка школске године Наставно - научно веће разматра предлог наставника, 

за сваки предмет  о  Основном  уџбенику, који ће се користити, или потврђује на предлог 

наставника континуитет већ одређеног Основног уџбеника, уз мишљење Комисије за 

припрему предлога за доношење и измену стандарда за израду Основних уџбеника. 

Члан 12. 

 Предлог за за избор основног уџбеника, за који Школа треба да буде издавач 

садржи: 

- назив уџбеника 

- податке о аутору (ауторима) 

- назив наставног предмета и смер студија за који ће се уџбеник користити 

- наставни план и програм 

- испитна питања 

- да ли је уџбеник објављен први пут, или се ради о поновљеном или допуњеном 

издању 

- образложење предлога, са најмање два стручна мишљења о квалитету уџбеника, 

од стручњака из исте научне или уметничке области. 

-  

2. Помоћни уџбеник   

Члан 13.  

 Наставно - научно веће може, у случају потребе да одреди један или више  

Помоћних уџбеника, који ће помоћи да се лакше савлада садржај предмета утврђен 

Студијским планом и програмом. 

 Предлог за за избор помоћног уџбеника садржи: 

- назив уџбеника 

- податке о аутору (ауторима) 

- назив наставног предмета и смер студија за који ће се уџбеник користити 

- да ли је уџбеник објављен први пут, или се ради о поновљеном или допуњеном 

издању 

- образложење предлога, са стручним мишљењем о квалитету уџбеника, од 

најмање  једног стручњака из исте научне или уметничке области. 

 

    Члан 14. 

 Поред разлога наведених у претходном члану Помоћни уџбеник се одлуком 

Наставно - научног већа, по упућеном предлогу, може користити као обавезна литература 

за рад у настави и припремању испита, када се ради о квалитетном делу, уз вођење рачуна 

о усвојеним стандардима, броју предвиђених страна и оптерећености студената. 

3. Скрипте 

Члан 15. 
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 Када предмет није покривен Основним уџбеником наставник је дужан да 

ауторизује своја предавања писањем Скрипте, за чије је коришћење потребна одлука 

Наставно - научног већа.  

   Члан 16.  

 Употреба скрипти је привременог карактера и у Школи се увек тежи коришћењу 

Основних уџбеника, уз евентуално подизање квалитета Помоћним уџбеницима. 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                    Члан 17. 

 Правилник  ступа  на снагу осмог дана од дана доношења и објављивања на  

огласној табли Школе. 

Измене и допуне Правилника  доносе се на истоветан начин на који се доносе 

 Правилници.  

                                                                     Члан 18. 

Правилник је усвојен на седници Савета одржаној дана 25. 12. 2007. године. 

Члан 19. 

Измене и допуне Правилника усвојене су на седници Савета одржаној 28. 11. 

2013. године. 

       ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

 

                                                                                      др Зоран Мијић, професор  

                                                                       Члан 20. 

Измене и допуна Правилника  објављене су  на огласној табли Школе дана 05. 

12. 2013.године, а ступају  на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

 

                                                                                      др Зоран Мијић, професор  
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Прилог 9.2 Назив уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 

Високој школи струковних студија за образовање васпитача 

 

Редни број Аутор Назив уџбеника 

или монографије 

Година издања Издавач 

1. Арсенијевић 

Јасмина, 

Андевски 

Милица 

Менаџмент 

образовања за 

друштво које учи 

2010 ВШССОВ у 

Кикинди, 

Филозофски у  

Новом Саду 

2. Маљковић 

Миланка 

Басна лектира 

мудрости: 

Креативни 

постуци у 

методичкој 

интерпретацији 

басне 

2007 Змај, Нови Сад 

3. Илић Павле, 

Гајић Оливера, 

Маљковић 

Миланка 

Криза читања: 

комплексан 

педагошки, 

културолошки и 

општедруштвени 

проблем 

2007 Градска 

библиотека, 

Нови Сад 

4. Маљковић 

Миланка 

Методички 

ориручник за 

развој говора деце 

предшколског 

узраста 

2005 Савез 

педагошких 

друштава 

Војводине 

5. Мађарев Милан Креативна драма 

у Шкозоришту 

2009 Мост Арт, 

Земун 

6. Месарош 

Живков Ангела, 

Марков Загорка, 

Пакашки Олга 

Покрет у 

функцији развја 

предшколског 

детета - први део 

2009 Висока школа 

струковних 

студија за 

образовање 

васпитача у 

Кикинди 
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7. Месарош 

Живков Ангела  

 

Трансформациони 

моторички 

ефекти наставе 

рукомета код 

девојчица 

узраста од 9 до 

11 година  

2008 Народна 

библиотека 

„Јован 

Поповић“, 

Кикинда  

8. Мићевић Јелена Дете у поједиим 

теоријама и 

учењима 

2005 Историјско-

завичајно 

друштво 

„Кинђа“, 

Кикинда 

9. Мићевић Јелена Шта је 

друштвена 

толеранција 

2005 Историјско-

завичајно 

друштво 

„Кинђа“, 

Кикинда 

10. Мачковић 

Стеван, Руње 

Дујо, Срдић 

Весна-уредница, 

Ваш Геза 

Настанак и 

развој 

предшколства у 

Суботици 

2004 Предшколска 

установа „Наша 

радост“, 

Суботица 

11. Јелена Мићевић 

Карановић, Јасмина 

Кнежевић 

 

Развојна психологија 

за васпитаче 

2013 Вшссов, Кикинда 

 

12. Ђурђа Солеша –

Гријак и Јелена 

Мићевић 

Карановић 

Ментална хигијена 

 

2015 Вшссов Кикинда 

 

13. Јелена Мићевић 

Карановић,Јасмина 

Кнежевић 

Педагошка 

психологија 

2015 Вшссов, 

Кикинда 

14. Ђурђа 

Солеша,Јелена  

Мићевић 

Карановић 

Психологија дечје 

игре 

 

2015 ВШССОВ, 

Кикинда 

15. Мађарев, М. Театар покрета 

Јожефа Нађа 

2011 Позоришни музеј, 

Нови Сад 

16. Илић Стеван Огледи из 

социологије 

2012 Аргумент,Београд 
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уметности 

17. Ристо 

прентовић,Бранко 

Прентовић 

Методика развијања 

почетних 

математичких 

појмова 

 

2008 Дидакта,Нови Сад 

18. Миланка 

Маљковић 

 

Методички 

приручник за развој 

говора деце 

предшколског 

узраста  

 

2005 

 

ВШОВ `` Зора 

Крџалић Зага``, 

Кикинда 

19. Грујић, Тамара 

 

Змајево песништво за 

децу и 

усменокњижевна 

традиција 

 

2010 Змејеве дечје игре, 

Нови Сад 

20. Весна Марјановић Маске и маскирање и 

ритуали у Србији 

2008 Чигоја,Београд 

21. Миланка 

Маљковић 

Методика развоја 

говора деце 

предшколског 

узраста 

2013 Кинђа,Кикинда 

22. Јелена Мићевић 

Карановић 

Водич кроз основне 

појмове опште 

психологије 

2013 ВШССОВ,Кикинда 

23. Гордана Рогановић Традиционална 

музичка и играчка 

праксаВојводине 

зимског дела године 

од првих помена до 

данас 

2011 Пролетер,Бечеј 

24. Весна Марјановић Традиционалне дечје 

игре у Војводини 

2005 Матица 

српска,Нови Сад 

25. Весна Марјановић, 

Дејан Стојиљковић 

Живи покојник 2012 Службени 

гласник,Београд 

26. Весна Марјановић И бог и преци 

православље и 

народна религија 

2013 Етнографски 

музеј,Београд 

27. Весна Марјановић И на крају и на 

почетку карневал 

2011 Етнографски 

музеј,Београд 
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28. Јелена Мићевић 

Карановић,Јасмина 

Кнежевић,Ђурђа 

Солеша Гријак 

Психологија 

ометених у развоју 

2016 Вшссов,Кикинда 

 

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (захедно) чији су аутори 

наставници запослени на установи са бројем наставника на установи 

 

28 уџбеника аутора Установе/26 број запослених наставника= 1,07 

 

 

СТАНДАРД 10: КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА  

ВИСОКОШКОЛСКОМ  УСТАНОВОМ И КВАЛИТЕТ 

НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ  

 

 

Садашњу организациону структуру и органе управљања на Високој школи 

струковних студија за образовање васпитача у Кикини чине: 

 Орган пословођења:директор - директор се бира, из реда наставника Школе који 

су у радном односу са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време. 

Мандат директора је  три године са могућношћу још једног поновног избора. 

Наставно-научно веће разматра пријаве кандидата и утврђује, тајним гласањем,  

предлог  кандидата за директора, који  доставља Савету Школе.  Савет бира 

директора тајним гласањем. Директор представља и заступа Школу; стара се о 

законитости и правилности рада у Школи; организује и контролише наставни, 

научни и истраживачки рад у Школи; врши распоређивање  наставника и 

сарадника у настави и истраживачким пројектима; одговара  за остварење 

образовне делатности; учествује у раду Савета Школе без права гласа; покреће 

иницијативу и предлаже решења о питањима од значаја за обављање делатности  

школе; обавља и друге послове утврђене законом и статутом Школе. 

 Орган управљања:Савет школе, који  има 17 чланова. Мандат члановима Савета 

траје три године. Десет чланова Савета бира  тајним гласањем, Наставно-научно 

веће школе. Једног члана Савета из реда ваннаставних радника бирају, тајним 

гласањем ваннаставни радници.Три члана из реда студената бира Студентски 

парламент Школе. Три члана Савета именује Влада Аутономне Покрајине 

Војводине, у складу са Законом. Савет одлучује већином гласова од укупног броја 

чланова Савета кад: 1) доноси Статут школе и врши његове измене и допуне на 

предлог Наставно-научног већа; 2)бира и разрешава директора школе; 3) доноси 

финансијски план, на предлог директора и шефа рачуноводства; 4) усваја извештај 

о пословању и годишњи обрачун, на предлог шефа рачуноводства;  5) усваја план 

коришћења средстава за инвестиције, на предлог директора;  6) даје сагласност на 

одлуке о управљању имовином школе; 7) даје сагласност на расподелу 

финансијских средстава; 8) доноси одлуку о висини школарине, на предлог 
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Наставно-научног већа школе; 9) подноси Оснивачу извештај о пословању најмање 

једанпут годишње; 10) доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената; 

11) врши избор екстерног ревизора финансијског пословања школе;Савет, на којем 

постоји кворум одлучује већином  од  присутних чланова  кад:1) расписује интерни 

конкурс, са условима за избор директора; 2) доноси ценовник услуга; 3) доноси све 

правилнике неопходне за рад школе; 4) доноси одлуку о образовању унутрашњих 

организационих јединица на предлог Наставно-научног већа, или  директора; 5) 

одлучује о приговорима поводом полагања пријемног испита и уписа у школу, као 

и о свим другим приговорима из његове надлежности. 

 Стручни органи:  
1. Наставно-научно веће чине сви наставници у наставничком звању. При 

расправљању и одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета 

наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 

утврђивање бројапо Европском систему преноса бодова  ЕСПБ,  у стручним 

органима и њиховим телима учествују представници студената. Студентски 

представници у Наставно-научном већу чине  20% од укупног броја чланова  

Наставно-научног већа, заокружено на најближи број и учествују у расправљању и 

одлучивању по питањима, предвиђеним   чланом 31. став 2. Статута Школе. Када 

Наставно-научно веће образује радна тела са циљем припреме материјала за 

расправљање и одлучивање о питањима предвиђеним   чланом 31. став 2. Статута 

Школе, представници студената су заступљени са  20% од укупног броја чланова 

радног тела. 

2. Организационе јединице: 

2.1. Наставно-студијске јединице су: 

 Студијски програм за смер: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

 Студијски програм за смер: Струковни васпитач за традиционалне игре 

 Студијски програм за смер: Струковни васпитач деце јасленог узраста 

2.2. Истраживачко-развојне јединице су: 
 Истраживачки пројекти 

 Издавачка делатност 

 Делатност библиотеке са читаоницом 

 Делатност медијатеке. 

2.3. Секретаријат Школе  обавља послове везане, студентска питања, рачуноводствено 

финансијске и материјалне послове, издавање књига и рад читаонице, електронско 

представљање школе, послове везане за фотокопирање и рад скриптарнице, 

административне, управне и друге послове, помоћно-техничке, као и остале послове ради 

остваривања задатака Школе. 

Секретаријат Школе   обухвата: 

 Одсек за студентска питања 

 Рачуноводство 

 Библиотеку 

 Скриптарницу са фотокопирницом 

 Опште послове 

 Информациони системи. 

Унутрашња организација, систематизација послова и задатака и рад организационе 

јединице Секретаријат ближе се уређују Правилником о организацији и систематизацији 

послова и радних задатака у Школи,  који доноси директор. Радом Секретаријата 

руководи секретар Школе, а на основу одредби Правилника из претходног става  

одговорни за рад појединих организационих делова Секретаријата Школе су и Шеф 

одсека за студентска питања и Шеф рачуноводства. 

2.4. Комисија за самовредновање и оцењивање квалитета  студијских програма, 

наставе и услова рада - Осигурање квалитета подразумева процесе као што су: екстерна 
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евалуација институције и програма,самоевалуација;студентска евалуација, анализа 

пролазности и успешности студената. Школа образује Комисију за самовредновање и 

оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада, која се бави следећим 

пословима: спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада; примењује критеријуме и поступке из Правилника о 

самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и 

других општих аката; на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о 

поступку и резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада; обавља и друге послове из своје 

надлежности у складу Законом, Статутом,Правилником о самовредновању и оцењивању 

квалитета  студијских програма, наставе и услова рада и другим општим актима. 

2.5. Студентски парламент  
Ради заштите права и интереса студената у школи се организује Студентски парламент. 

Избор чланова Студентског парламента врши се у складу са законом. Школа обезбеђује 

одговарајућу просторију и друге неопходне услове за рад Студентског парламента. 

Студентски парламент броји по 5 (пет) представника студента са сваке године студија и са 

сваког смера. Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају 

сви студенти школе, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски 

парламент. Мандат чланова Студентског парламента  траје годину дана, уз право да могу 

поново бити изабрани. Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке године у 

априлу, тајним  и непосредним гласањем. Ближе одредбе о раду Парламента дефинисане 

су Статутом Студенстког парламента. 

 

 

 У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и 

квантитативно оцењује неке од следећих елемената: 

 

1. дефинисаност надледножности органа управљања, пословођења и стручних 

органа; 

S/снага: 

 нормативно су прецизно утврђене поједине надлежности (Закон, Статут, 

Правилник, послови); 

 перманентан рад Савета школе и комисија за дефинисање надлежности. 

W/слабост: 

 различита тумачења нормативних аката Републичких и Покрајинских органа што 

за последицу има конфузију у доношењу појединих одлука; 

 због честих промена и обимности посла изостаје перманентно праћење нових 

догађаја и активности; 

O /шансе, прилике 
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 постављање јасних рокова за извршење дужности, као и јасних рокова за одређене 

фазе рада; 

 континуирано и доследно спровођење контроле и извештавање о извршеним 

дужностима; 

 разрађен систем стимулације према сложености посла, обиму и оптерећењу. 

T / претње:  

 повећан обим послова услед проширивања активности и смерова у школи; 

 опасност да услед квантитета бирократских послова трпи квалитет наставе, 

научног и уметничког рада; 

 

2. Дефинисаност организационе структуре 

S/снага: 

 Правилником о организацији и систематизацији послова дефинисана је 

организациона структура. 

W/слабост: 

 Није увек могуће у потпуности нормативно регулисати реалност. 

O /шансе, прилике: 

 Стална доградња организационе структуре користећи добра и лоша искуства из 

праксе. 

T / претње: 

 Не поштовање дефинисане организационе структуре услед различитих интересних 

околности. 

 

 

3. Праћење и оцењивање квалитета управљања установом, уз мере за унапређење. 

S/снага: 

 сталност запослених; 

 посвећеност послу; 
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 прихватање добронамерних примедби, критике и сугестија; 

 покретање дијалога о унапређењу квалитета када је у питању вертикална или 

хоризонтална структура рада у Школи; 

 отвореност за промене и иницирање иновација; 

 рад на унапређењу компетенција; 

 

W/слабост: 

 финансијски ресурси; 

 недоследност; 

 лоши међуљудски односи као последица не поштовања успостављених стандарда. 

O /шансе, прилике: 

 спровођење benchmarking технике: упоређивање резултата других школа; 

 спровођење benchmarking технике: упоређивање са техникама и методама 

управљања у другим сродним школама; 

 узимање у обзир различитих параметара: мишљење запослених, резултати рада 

установе, резултати и пракса других школа; 

 узимање у обзир могућност функционисања установе у реалном друштвеном 

систему.  

T / претње: 

 преоптерећеност послом; 

 пристрасан рад надлежних органа за праћење и оцењивање квалитета управљања 

или страх да се не замере. 

 

4. праћење и оцењивање квалитета рада стручних служби и ненаставног особља, уз 

мере за унапређење; 

S/снага: 

 пракса евалуације стручних служби (библиотеке, студентске службе, 

скриптарнице) од стране студената; 
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 постојање воље за напредовањем у области квалитета; 

W/слабост: 

 финансијски ресурси. 

О /шансе, прилике: 

 уважавање мишљења наставног особља о могућностима за унапређење стручних 

служби, посебно библиотеке и студентске службе; 

 праћење добре праксе: извори из стручних часописа, семинара и сл. 

T / претње: 

 преоптерећеност екстерним и интерним захтевима  што за последицу може имати 

површност у приступу послу; 

 хоризонтални и вертикални мобинг. 

 

5. Дефинисаност и доступност услова за напредовање ненаставног особља; 

S/снага: 

 правилник о образовању и стручном усавршавању запослених; 

 у оквиру сопствених прихода издвајају се финасијска средства за образовање и 

усавршавање запослених, како наставног тако и ненаставног особља. 

W/слабост: 

 недостатак финансијских ресурса; 

 нереално сагледавање личних компетенција на ширем тржиту рада; 

 због све већег обима текућих  послова који се морају завршити у прописаном 

законском року, постоји недостатак времена за  квалитетно сттручно усавршавање 

у смислу одлазака на стручна саветовања и праћење различите стручне литературе 

која обогаћује и доприноси већој стручности запослених. 

O /шансе, отприлике: 

 формирање заједничког система вредности као темељ за дефинисање услова 

напретка ненаставног особља; 

 добром организацијом, планирањем и расподелом послова у оквиру ненаставног 

особља, добили би уштеду времена и средстава - кооперативни приступ. 

T / претње: 
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 недостатак финансијских ресурса за напредовање ненаставног особља и тиме 

ирелевантности услова за исто; 

 недовољно транспарентни критеријуми; 

 нереално сагледавање личних компетенција на тржишту рада. 

6. Доступност релеватних информација о раду стручних служби и органа 

управљања; 

S/снага: 

 пракса евалуације стручних служби (библиотеке, студентске службе, 

скриптарнице) ; 

W/слабост: 

 недостатак евалуације стручних служби од стране наставника и других интересних 

група; 

O /шанса, прилике: 

 проширивање опсега евалуације на детаљније параметре рада; 

 освртање на добру праксу успешних школа. 

T / претње: 

 формално спровођење евалуације без дубинских измена и повратне спреге; 

 површна процена  надлежних органа  рада стручних служби и последично 

невалидне информације о раду. 

7.Перманентно усавршавање и образовање ненаставног особља; 

S/снага: 

 ентузијазам појединаца у ненаставном особљу за стручним усавршавањем. 

W/слабост: 

 недостатак финансијских средстава за покривање трошкова усавршавања 

ненаставног кадра; 

 предрасуда једног дела запослених да је  једина потреба за усавршавањем је она 

која се односи на наставно особље. 

O /шансе, прилике: 

 стимулисање усавршавања покривањем трошкова од стране школе; 



340 

 

 развој управљачких, техничко-технолошких, информационих, финансијских и 

логистичких аспеката школе. 

T / претње: 

 недовољан прилив финансијских средстава у будућности за ову сврху; 

 незаинтересованост појединаца за целоживотно учење. 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10 

 усавршити и разрадити мере за праћење организације и управљања 

високошколском установом као и преузети решења из међународних стандарда; 

 перманентно образовање управљачког и ненаставног особља; 

 избор најкомпетентнијих  кадрова заинтересованих да своје способности, знања 

агалност и своје високе аспирације  искористе за пословођење и руковођење 

висообразовном институцијом. 

 

д)  Показатељи и прилози за стандард 10  

 

Табела10.1.: Број ненаставних радника стално запослених у високошколској 

установи у оквиру одговарајућих организационих јединица 

 
Р. 

б. 

Назив организационе 

јединице 
Радно место 

Име, средње слово, 

презиме 

1. 
Секретаријат  

Секретар школе 
Никола Радовановић 

2. 

Секретаријат  Шеф  Одсека за 

студентска питања 

и  ваннаставу   

Синиша Одаџин 

3. 

Секретаријат  Стручни сарадник 

за  информационе  

системе 
Владимир Варађанин 

4. 

Секретаријат  Референт за 

студентска питања 

и информационе  

системе 

 

Срђан Карановић 

5. 
Секретаријат  Шеф 

рачуноводства Снежана Букуров 

 

Секретаријат   Самостални 

референт за 

финансијске и 

административно 

техничке послове 

Ђорђе Лујиновић 
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Секретаријат  Скриптар школе – 

50% 

Библиотекар 

школе– 50% 

 

Иванка Велимиров  

 
Секретаријат  Економ-архивар Мирјана Сивчев 

 

Секретаријат  Курир-радник на 

одржавању 

хигијене 

 

Ержика Караџин 

 

Секретаријат  Курир-радник на 

одржавању 

хигијене 

 

Грбић Милена 

 

Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе  
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Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа 

управљања и рада стручних служби 

 

Резултати испитивања студената о условима рада и студирања на Високој школи 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 

Просечна оцена  -  3,48 

Број анкетираних студената: 93, (друга  година 52  и трећа година 41 ) генерација 2015/16. 

Мерни инструмент: упитник (скала процене ликертовог типа) 

Аутори упитника: др Јелена Мићевић Карановић, др Јасмина Арсенијевић, др Весна 

Срдић 

Припрема, координација и организација испитивања: др Љиљана Крнета 

Операционализација (дистрибуција и прикупљање упитника): др Љиљана Крнета - са 

студентима друге године, мр Ангела Месарош Живков - са студентима треће године 

Унос података, студент: Борислав Савановић 

Обрада и приказ података: др Љиљана Крнета 

 

 

 

Прилог 10.2.1 – Процедура за рад одсека за студентска питања 

Сагласно члану 38. тачка 7. и члана 58. тачка 4. Статута ВШССОВ у Кикинди, члана 7. 

тачка 4. Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада, а на предлог Комисије, Наставно-научно веће доноси  

ПРОЦЕДУРУ ЗА РАД 

ОДСЕКА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

1.ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

 

Процедура дефинише активности и одговорности везане за : 

 Упис студената на прву годину студија, 

 Упис студената у више семестре, 

 Оверу семестра, 

 Вођење матичне књиге студената, 

 Вођење електронске базе података, 

 Пријаву испита, 
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 Распоред полагања испита, 

 Уписивање оцена студената, 

 Поступак завршних испита и 

 Пријем молби и издавање уверења 

Процедура се примењује на све запослене у Одсеку за студентска питања (у даљем тексту: 

Oдсек). Сви запослени су обавезни да се придржавају прописаног начина обављања 

активности које су прописане овим поступком и поступцима на које се он позива. Шеф 

Одсека је посебно одговоран и овлашћен да дефинише све обавезе, одговорности и рокове 

извршења за све активности код којих то поступком није дефинисано. 

 

2.ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 

 Статут ВШССОВ у Кикинди 

 Акт о систематизацији радних места 

 Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска 

установа,''Службени гласник Републике Србије''број 21/06 

 Правилник о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања на 

ВШССОВ у Кикинди 

 Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 

 Правилник о завршном испиту на основним струковним студијама 

 Правилник о завршном испиту на специјалистичким струковним студијама 

 Правилник о канцеларијском пословању у ВШССОВ у Кикинди 

 Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада 

 

3.ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 

ЈМБГ: јединствени матични број грађана 

СФ: студент који плаћа школарину 

ФИБ: студент чије се школовање финансира из буџета РСрбије 

 

4.ОПИС РАДА 

Место Одсека за студентска питања у организационој шеми ВШССОВ у Кикинди и шеф 

одсека дефинисани су Статутом школе. Шеф Одсека обавља све активности дефинисане 

Актом о систематизацији радних места, као и све активности предвиђене документима 

система квалитета. Он је одговоран и овлашћен за јасно дефинисање и тумачење обавеза, 

одговорности и рокова за извршење свих активности које су предвиђене овим поступком 

и процедура на које се он позива запосленима у Одсеку за студентска питања. 

Процедура рада Одсека за студентска питања: 

1. пријем студената; 

2. персонално праћење студената које се састоји од: 

 вођења матичне књиге, 

 вођења електронске базе података о студентима 

 овере семестра и уписа виших семестара, 



344 

 

 преласка и признавања испита, 

 евиденције плаћања студената и 

 исписивање студената; 

     3.    праћење испита 

     4.    вођење завршних радова на студијама првог степена; 

     5.    вођење завршних радова на специјалистичким студијама; 

     6.    издавање дипломе и додатка дипломе, уверења, решења и јавних исправа. 

4.1. Пријем студената 

Учесници у реализацији поступка пријема студената на струковне и специјалистичке 

студије су: 

 корисници услуга 

 наставници и сарадници школе 

 остало особље школе и 

 органи школе 

Услови које кандидат треба да испуни да би се уписао на студије дефинисани су Статутом 

школе. Статутом су прописани и детаљи везани за пријемни испит и одређивање 

редоследа кандидата након пријемног испита. 

Активности Одсека за студентска питања од пријављивања до уписа на прву годину: 

 Објављивање конкурса за пријем студената 

 Евидентирање пријаве за упис 

 Израда распореда полагања класификационог испита 

 Полагање класификационог испита 

 Уписивање студената и склапање Уговора о студирању 

Сви учесници у реализацији активности обавезни су да се придржавају прописаних 

обавеза, а све у циљу пружања квалитетне услуге кандидату који се први пут сусреће са 

школом. Под квалитетном услугом подразумева се: 

 Омогућити кандидатима за упис да благовремено добију све информације 

неопходне за доношење одлуке о упису, за припрему за упис, као и сам упис на 

студије; 

 Омогућити кандидату брзо, једноставно и ефикасно пријављивање на конкурс; 

 Објективно и прецизно вредновати способност и претходне резултате кандидата 

приликом процене испуњености услова за упис на школу; 

 Омогућити брз и једноставан упис студената, као и извештавање кандидата који за 

то нису стекли услове; 

 Одговорити на све захтеве кандидата и студената исказане у току њиховог пријема 

у току претходних година, а у циљу сталног побољшања нивоа услуге, користећи 

при томе искуства других факултета и школа у земљи и свету 

 

4.1.1. Објављивање конкурса за пријем студената 

На предлог Наставно – научног већа школе, Савет Школе доноси одлуку о расписивању 

конкурса за упис на студије, најкасније до 25.априла за наредну школску годину. 

Конкурс садржи: 
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 број студената за сваки студијски програм који се организује у школи (СФ и ФИБ 

); 

 услове за упис; 

 мерила за утврђивање редоследа кандидата; 

 поступак спровођења конкурса; 

 начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед кандидата; 

 висину школарине и услове плаћања. 

Прва фаза укупног процеса пријема студената односи се на планирање броја студената и 

услова уписа на све видове студија. Оснивач школе утврђује број кандидата који ће бити 

примљени на студије. Оснивач може накнадно,на основу захтева Школе, одобрити 

накнадну квоту за упис. 

На основу свих ових информација оснивач дефинише све елементе неопходне за 

расписивање конкурса и расписује га. Конкурс садржи све неопходне елементе за пријем 

студената и њихов упис, као што су : услови уписа, датуми пријављивања, информације 

везане за пријемни испит, неопходна документа за пријављивање на конкурс и све остале 

неопходне информације. 

За обављање свих активности везаних за припрему за пријављивање на конкурс одговоран 

је шеф Одсека за студентска питања. 

Приликом припрема за упис, мора се водити рачуна да се на основу искуства из 

претходних година предвиде све потребе кандидата и да им се омогући услуга високог 

квалитета. Та услуга подразумева превазилажење очекивања студената : 

 правовремено и прецизно информисање кандидата; 

 брзо обављање активности пријављивања на конкурс; 

 свођење активности које кандидат мора да обави на минималан број, а да се те 

активности обаве на минималном броју места; 

 обезбеђење довољног простора на којима ће се обављати пријављивање на конкурс, 

уз прецизно планирање времена пријављивања, како би се чекања кандидата свела 

на минимум; 

 доживљај кандидата да је услужен на најбољи и најљубазнији начин, уз минимални 

губитак времена и осећање да се определио за упис на праву школу. 

У склопу припрема за упис, директор Школе формира Комисију за упис која заједно са 

помоћником директора, координатором наставе и шефом Одсека за студентска питања 

организује и обавља следеће активности: 

 објављивање текста конкурса на огласним таблама и местима предвиђеним за то; 

 објављивање свих осталих информација неопходних за пријављивање кандидата 

(место, информације о начину уплате и висинама уплате и све друге неопходне 

информације за брзо и тачно пријављивање кандидата) на улазима у школу, 

огласним таблама и другим погодним местима, на сајту школе; 

 организовање штампе и дистрибуције информатора школе за упис за ту школску 

годину (информатор ће садржати као прилог и пријавни лист за упис и остале 

информације за лако сналажење кандидата у школи и у граду – мапе града са 

путевима до школе, бројеве такси удружења, места копирница, фотографских 

радњи, места на којима се могу извршити уплате, итд.) Информатор са прилозима 

објавити на сајту школе. 

 обезбеђење довољног броја ШВ-20 образаца за упис; 

 обезбеђење довољног броја индекса; 

 обезбеђење свих осталих подлога за упис; 
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 обезбеђење сталног дежурства у Одсеку за студентска питања током пријема 

докумената; 

 организовање и обука радника Одсека који ће давати информације кандидатима за 

упис и то за сваки смер посебно, ако је то због броја очекиваних кандидата 

неопходно; 

 обезбеђење просторија за попуњавање пријава од стране кандидата и пријем 

попуњених пријава са свим документима захтеваних конкурсом; 

 истицање на више погодних места примерака исправно попуњених пријава на 

конкурс, попуњених уплатница са рачунима на које се уплаћују предвиђене 

уплате, свих других образаца предвиђених конкурсом, као и списка свих 

неопходних докумената за пријављивање на конкурс; 

 у сарадњи са помоћником директора обезбедити све услове за организовање, 

одржавање и обраду резултата класификационог испита; 

 обезбедити ред и безбедност кандидата за време свих уписних радњи; 

 предузети све мере да не дође до могућности забуне, недостатка информација, 

проблема са простором, недоступним обрасцима и сл. 

За контролу спровођења свих ових активности одговорна је Комисија за упис и директор 

Школе. Приликом контролисања спровођења свих наведених активности, обавезни су да 

воде рачуна о благовременом спровођењу сваке од њих, како би се евентуалне 

неусаглашености кориговале без негативног утицаја на квалитет пружених услуга. 

4.1.2. Евидентирање пријаве за упис 

За активности пријема студената одговоран је шеф Одсека за студентска питања. 

У циљу обављања задатка пријема студената, спроводе се следеће активности: 

1. пријем докумената захтеваних конкурсом, Статутом школе и другим правним 

актима школе и пријем доказа о извршеним уплатама; 

2. провера података и оригиналности докумената, контрола сведочанстава; 

3. унос података у базу података информационог система и издавање уписне пријаве 

у слободној форми, а која садржи: 

 матични број кандидата, 

 име и презиме кандидата, 

 име једног родитеља кандидата, 

 испите - провере које је кандидат пријавио за полагање класификационог 

испита, 

 врсту уписа, 

 датум и време полагања појединачних делова испита, 

 локацију, место, адресу и просторију у којој се полаже испит, 

 шифру документа и идентификациони број студента уз оверу печатом и 

потписом референта Одсека за студентска питања који је примио документа. 

О броју пријављених кандидата на конкурс шеф Одсека за студентска питања подноси 

свакодневно извештај помоћнику директора и директору школе.  

4.1.3. Израда распореда полагања класификационог испита 

Листа кандидата, са свим подацима (просечне оцене, број поена и остали подаци 

предвиђени решењем информационог система) истичу се на огласним таблама и сајту 

школе, у циљу евентуалног добијања примедби од стране кандидата на грешке настале 

приликом обраде података. 
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Референти Одсека примају писане примедбе кандидата (у слободној форми), које уписна 

Комисија проверава и одлучује о њиховој основаности. 

Објављују се коначне листе кандидата и листе за полагање класификационог испита са 

распоредом седења у салама и временом полагања. 

За контролу спровођења свих активности одговорна је Комисија за упис, помоћник 

директора и директор школе. Приликом контроле спровођених активности, обавезни су да 

воде рачуна о контроли сваке прописане активности благовремено, како би се евентуалне 

неусаглашености кориговале без негативног утицаја на квалитет пружене услуге. 

Све активности су у њиховој директној надлежности и посебно ће водити рачуна о 

обезбеђењу тајности испитних задатака и обезбеђењу једнаких услова за све кандидате. 

4.1.4. Полагање класификационог испита 

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних струковних студија полаже 

класификациони испит који се састоји од провере музичких, физичких и говорних 

склоности и способности (елиминаторног је карактера) и теста опште културе – 

информисаности.( или други облик пријемног испита, о чему одлуку доноси Наставно-

научно веће ).  

Кандидати се на већ описан начин обавештавају о свим детаљима везаним заполагање 

испита (сале, услови полагања,итд.) 

Након одржаног класификационог испита, који се организује према условима 

дефинисаним конкурсом за упис, Статутом школе, Правилником о студирању и другим 

актима, Комисија за упис бодује резултате испита и доставља их Одсеку за студентска 

питања. Након уноса резултата класификационог испита у базу информационог система, 

истиче се на огласним таблама школе и на сајту школе прелиминарна ранг листа 

кандидата, са именом и презименом и бројем освојених поена на појединачним деловима 

испита. 

Тестови кандидата одлажу се у досијеа кандидата. Одсек даје на увид решене тестове 

кандидату који је уложио писмени приговор по објављивању резултата тестирања. 

Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха 

постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на класификационом испиту, 

односно испиту за проверу склоности и способности, који је елиминаторан. Кандидат који 

не положи испит провере склоности и способности, нема право да полаже 

класификациони испит. 

Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним 

мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих 

предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом 

основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. 

Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 

Резултат који кандидат постиже на класификационом испиту, оцењује се од 0 до 60 

бодова.  

Школа утврђује Јединствену ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова 

стеченим по свим критеријумима утврђеним овим правилима. 
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Право на рангирање остварују само они кандидати који су положили испит провере 

склоности и способности и предвиђени тест. 

Учесник конкурса који сматра да редослед на Јединственој ранг листи није утврђен на 

начин предвиђен правилима, може поднети приговор под условима одређеним Статутом 

школе. 

Након одлучивања о приспелим приговорима, односно жалбама, школа утврђује Коначну 

ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.   

4.1.5. Уговарање и уписивање студената 

Услови за упис одређени су Статутом школе и Правилником о студирању. 

Упис студената у први семестар студија обавља се у термину који је предвиђен конкурсом 

за упис на студије. Шеф Одсека организује и одговара за свакодневно и стално давање 

упутстава будућим студентима о попуњавању потребних образаца. Особе које су одређене 

за обављање тог задатка, морају претходно бити упознате са свим захтевима који се пред 

будуће студенте постављају. 

Студенти који су стекли право уписа, приликом уписа на изабрани смер школе: 

 попуњавају образац за избор уписаних обавезних и изборних предмета; 

 попуњавају и потписују Уговор о студирању у два примерка од којих свака страна 

задржава по један, у којем су прецизно наведена права и обавезе студента, 

студијски програм који студент савлађује, изборни предмети итд. 

 попуњавају два ШВ-20 обрасца, 

 попуњавају индекс, 

 прилажу две фотографије формата 3,5 x 4 cm и једну на електронском носачу, 

 достављају доказ о уплати трошкова уписа и школарине.( или рате школарине ) 

Поступак уписа се састоји из следећих активности: 

 провера личних података о кандидату и провера стечености услова за упис на 

основу ранг листе; 

 провера попуњене пријаве; 

 провера фотографија; 

 контрола и дефинисање статуса студента ( СФ и ФИБ ), оверавање индекса 

стављањем печата, штамбиља и потписом овлашћеног лица; 

 уношење броја индекса у пријаву, индекс и досије; 

 издавање индекса студенту; 

 провера и оверавање Уговора о студирању; 

 израда и издавање уверења за разне потребе, а по захтеву студента (образац 

уверења је стандардизован). 

 

Контролу спровођења свих активности на упису студената врши помоћник директора, 

односно директор школе. Шеф Одсека сарађује са њима на решавању свих евентуалних 

проблема везаних за упис студената. 

О свим наведеним поступцима воде се записници, а сви који учествују у реализацији 

поступка морају га се доследно придржавати.  
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Верификацију овог поступка обавља директор школе једном годишње, у складу са 

новонасталим условима који се односе на његову реализацију, и по потреби врши његове 

измене у складу са поступком управљања документима система квалитета. 

4.1.6. Обнова уписа године 

Студент који није испунио услов за упис наредне године, обнавља упис. Подноси захтев 

за обнову уписа године ( стандардизован на нивоу школе ), индекс, два ШВ-20 обрасца, 

доказ о уплати школарине ( преноса ЕСПБ ) и трошкова уписа и образац за избор 

уписаних обавезних и изборних предмета. Референт одсека уписује у индекс евентуалну 

промену статуса, обнову уписа и израђује Уговор о студирању, оверава га и један 

примерак предаје студенту. 

Подаци о обнови уписа уносе се у досије студента у електронској бази студената. 

ЗАПИСИ 

1. Текст конкурса за упис на студије 

2. Информатор за упис на школу 

3. Приручник за полагање класификационог испита 

4. Уписна пријава 

5. Ранг листе кандидата 

6. Захтев за обнову уписа 

 

4.2. Персонално праћење студената 

4.2.1. Вођење матичне књиге 

Шеф Одсека за студентска питања директно је одговоран директору школе за вођење 

матичне књиге студената, њено правовремено ажурирање и веродостојност унетих 

података. Референт за студентска питања уноси податке и проверу врши са шефом 

Одсека. Код закључивања података о једном студенту (завршене студије, испис) потписују 

заједно закључену страну. 

Матична књига се води на српском језику, ћириличним писмом, у складу са Статутом 

школе. Садржај и начин вођења матичне књиге прописан је у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'' бр.21/06 (образац бр.1). 

Матична књига студената се чува трајно и под посебним условима који обезбеђују њену 

максималну сигурност. О мерама безбедности одлучује и за њих одговара шеф Одсека за 

студентска питања. 

Контролу вођења матичне књиге студената обавља директор школе.  

4.2.2. Упис на више семестре и овера семестра 

Студент стиче право на упис на вишу годину студија под условима предвиђеним 

Статутом и Правилником о студирању. Овера семестра и године обавезна је за све 

студенте. 

Упис на више семестре обавља се два пута годишње, у терминима које одреди шеф 

Одсека за студентска питања. Приликом одређивања термина мора водити рачуна о томе 

да се они морају прилагодити обавезама студената и да се термини уписа на више 

семестре објаве најмање 10 дана пре почетка уписа, уз навођење свих обавеза и услова 
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које студент мора испунити, како би уписао виши семестар (потребна документа, услови о 

броју и структури положених испита, новчане уплате уз јасно истицање рачуна и свих 

других неопходних података, итд.) 

Сам упис студената на више семестре обавља се извођењем следећих активности: 

 примање попуњеног стандардизованог обрасца за упис семестра (образац 

стандардизован на нивоу Републике Србије – ознака обрасца ШВ-20) и индекса, 

 провера података из обрасца и индекса, 

 провера доказа о извршеним уплатама, 

 провера испуњености услова за упис наредног семестра (прописани Статутом 

школе), 

 уношење података о уписаном семестру у индекс, статуса студента ( СФ и ФИБ ) уз 

оверу печатом и потписом референта за студентска питања који је извршио 

проверу података, 

 издавање уверења о упису семестра, на захтев студента. 

Осим уноса података у базу података информационог система школе и њихове обраде, 

врши се и уношење података о упису у лична досијеа студената и у матичну књигу 

студената. Израђују се спискови уписаних студената по одабраним изборним предметима, 

страном језику и сл. ради одређивања спискова студената по групама за предавања и 

вежбе. Групе одређује и саставља координатор наставе. 

Контролу уписа у више семестре изводи шеф Oдсека. О динамици спровођења активности 

и евентуалним проблемима, редовно информише помоћника директора и директора. 

Помоћник директора разрешава сва спорна питања, а о спроведеним активностима уписа 

на више семестре и проблемима који су решавани, дневно информише директора школе. 

Овера семестра се обавља два пута годишње, у терминима које одреди шеф Одсека за 

студентска питања. Приликом одређивања термина мора водити рачуна о томе да се они 

морају прилагодити обавезама студената и да се термини овере семестра објаве најмање 

10 дана пре почетка овере, уз навођење свих обавеза и услова које студент мора испунити, 

како би уписао оверио семестар (потребна документа, услови о броју и структури 

одслушаних предмета и вежби, новчане уплате уз јасно истицање рачуна и свих других 

неопходних података,итд.) 

Студент у оправданим случајевима и уз писмени захтев ( у слободној форми ) може 

оверити семестар и после предвиђеног рока, не дуже од 30 дана. Уз захтев студент 

доставља и потврду о уплати накнаде.  

Активности које обављају запослени у Одсеку за студентска питања на овери семестра су 

следеће: 

 примање попуњеног семестралног листа (стандардизован на нивоу школе) и 

индекса студента; 

 провера доказа о извршеним уплатама – по Ценовнику за услуге школе који доноси 

Савет школе; 

 уношење података о овери семестра у индекс студента, уз оверу печатом и 

потписом референта одсека за студентска питања који је извршио проверу 

података; 

 уношење података о овери семестра у базу података информационог система; 

 улагање оверених семестралних листова у досије студената. 
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Начин чувања и безбедност досијеа студената организује и за то је одговоран – шеф 

Одсека за студентска питања. Приступ у просторије у којима се чувају матичне књиге и 

досијеа студената дозвољен је само радницима Одсека за студентска питања, секретару 

школе, координатору наставе, помоћнику директора и директору школе. 

Контролу овере семестра изводи шеф Одсека за студентска питања. О динамици 

спровођења активности и евентуалним проблемима, редовно информише помоћника 

директора. Он/она разрешава сва спорна питања, а о спроведеним активностима овере 

семестра и проблемима који су решавани, дневно информише директора школе. 

4.2.3. Прелазак и признавање испита 

Студенти који студирају на другој високошколској установи на студијама првог степена, 

лица која имају стечено високо образовање на студијама првог степена, као и лица којима 

је престао статус студента, могу се уписати у ову школу. 

Студенту који је положио испит на другој високошколској установи може се признати 

положени испит сагласно условима утврђеним у Правилнику о критеријумима и условима 

преноса ЕСПБ бодова између различитих академских и струковних студија. 

Ови кандидати  подносе пријаву на конкурс у првом или другом  конкурсном року. 

Уз пријаву кандидати за упис подносе одређена документа и уверење о положеним 

испитима и студијске програме по којима су  положили испите. 

Одсек за студентска питања прима захтев кандидата за упис на школу и за признавање 

положених испита. Захтев (образац стандардизован на нивоу школе) се доставља 

секретару школе који га прослеђује наставно научном већу. 

Наставно научно веће одмах по пријему захтева кандидата, на основу уверења и 

студијског програма , врши признавање испита ( или одбија захтев ) и пренос бодова и 

доноси  одлуку о  упућивању кандидата на рангирање за упис у другу или трећу годину 

студија или полагање испита за упис у прву годину студија. 

Студенту друге високе школе струковних студија за образовање васпитача који се уписао 

на ову школу признаће се  семестри оверени у школи у којој је студирао уколико су 

студијски програми сагласни. 

Студенту друге високе школе струковних студија за образовање васпитача који пређе на 

студије на ову школу признају се испити положени на тој школи, ако наставни програми 

тих предмета у основи одговарају наставним програмима предмета ове школе. 

Поступак одласка и доласка у оквиру истих високих школа струковних студија за 

образовање васпитача може бити и предмет споразума школа.  

Одлуку о решавању захтева секретар школе доставља шефу Одсека за студентска питања, 

а овај издаје решења по тој одлуци. 

Један примерак решења се уручује студенту, а други се одлаже у досије студента. 

Дошколавање дипломираних васпитача са виших школа за образовање васпитача ближе се 

уређују Правилником о студирању. Студенти који желе да упишу студијски програм 

дошколовања, осим предвиђених докумената достављају и оверену фотокопију дипломе о 

завршеној вишој школи. 



352 

 

Кандидати који су положили класификациони испит на другој високошколској установи 

исте или сродне области, могу конкурисати за упис на основу уверења о положеном 

класификационом испиту. Ови кандидати се рангирају тек по формирању привремене 

ранг листе кандидата који су класификациони испит полагали на ВШССОВ у Кикинди, 

под условом да је преостало слобободних места према одобреном броју студената за упис. 

4.2.4. Евиденција плаћања студената 

Евиденција задужења је процес који на основу информација из досијеа студента генерише 

задужење студента. 

Референт одсека за студентска питања проверава да ли је студент оверио претходни 

семестар и стекао услов за упис наредног семестра. Уколико је студент стекао тај услов и 

уплатио школарину  за виши семестар, студент има право да похађа наставу из предмета 

на уписаном семестру. 

Референт службе рачуноводства уноси у посебну базу студената све уплате са извода 

текућег рачуна Школе и та информација се периодично (најмање једном недељно) 

преноси у информациону базу Одсека за студентска питања. Тако се постиже максимално 

ажурно стање уплата сваког студента.  

Након одслушаних предмета и уплатом за полагање испита, студент стиче право полагања 

пријављених предмета. 

4.2.5. Исписивање студената 

Исписивање студента се врши по писменом захтеву (стандардизован на нивоу школе). 

Студент уз захтев прилаже и индекс и доказ у уплати одређеној Ценовником услуга 

школе. Референт одсека за студентска питања поништава индекс печатом ''исписан'' и 

враћа га студенту. Евидентира у бази исписивање студента и враћа документа 

(сведочанства и диплому средње школе), а студент на захтеву потписује да је примио 

документа. Исписивање са школе студент врши лично, или изузетно, због оправдане 

спречености, уз дато писмено овлашћење. 

Исписивање студента бележи се у матичној књизи уз проверу уписаних положених испита 

и прецртавање неположених. 

4.3. Праћење испита 

4.3.1. Записник о полагању испита 

Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. 

Испитни рок траје најмање три недеље. 

 Јунски испитни рок траје, по правилу, од 1. јуна до 30. јуна. 

 Септембарски испитни рок траје, по правилу, од 1. до 12. септембра. 

 Октобарски испитни рок траје, по правилу, од 19.септембра до 25. септембра (до 

почетка наредне школске године). 

 Јануарски испитни рок траје, по правилу, од 16. јануара до 15. фебруара. 

 Априлски испитни рок траје, по правилу, од 1. до 21. априла. 

 

Референт за студентска питања за сваки термин полагања испита сачињава Записник о 

полагању испита.  
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У записник се уписују сви студенти који су одслушали предмет у завршеном семестру.    

Студенти који не испуњавају услов за полагање испита ( нису оверили семестар ) не могу 

се наћи у записнику. 

Студент чији се подаци не налазе у записнику, не може полагати испит. 

Студент који полаже испите по старом студијском програму пријављује полагање испита 

попуњавањем и предајом Одсеку за студентска питања пријаве за полагање испита. 

Уредно и потпуно попуњену пријаву , заједно са доказом о уплати накнаде за полагање 

испита, студент ставља у за то припремљену кутију. 

Референт Одсека за студентска питања проверава исправност пријаве испита и на основу 

пријављених испита референт одсека за студентска питања сачињава записник о полагању 

испита.  

4.3.2. Израда распореда полагања испита 

Координатор наставе прави оквирни распоред полагања испита пре почетка испитног 

рока. Одсек за студентска питања штампа записник о полагању испита студената који 

испуњавају услов за полагање, на прописаном обрасцу (''Службени гласник Републике 

Србије'' бр.21/06 (образац бр.6).  

Одштампан записник о полагању испита доставља се наставницима одговорним за 

предмете који се полажу у том испитном року. 

Референт одсека на огласној табли школе истиче распоред полагања испита са датумима, 

термином одржавања испита, просторијама у којима се одржава испит, бројем кандидата. 

На сајту школе се објављује исти распоред. 

Сва спорна питања везана за термине и просторије, разрешава координатор наставе. 

4.3.3. Унос резултата испита 

Наставник који је одговоран за предмет попуњава записник ( уписује број освојених 

предиспитних и испитних поена и бројчану и описну оцену ), оверава записник својим 

потписом и лично га доставља референту Одсека у року од два радна дана од дана 

завршетка испита. Наставник уписује исте податке и студенту у индекс. 

Наставник неће обавити испит са студентом који није испунио предиспитне обавезе. 

Контролу истих обавља на испиту – индекс и евиденција наставника. 

Одсек за студентска питања након сваког испитног рока обавља унос резултата испита 

(унос оцена). Унос оцена (са бројем освојених поена) обавља се на основу записника о 

полагању испита, у базу података информационог система и у матичну књигу студената. 

Матична књига се чува поступком дефинисаним у тачки 4.2.2. 

Након уношења оцена у базу података и матичну књигу студената, оверени записници се 

одлажу у регистре, које Одсек води за сваки предмет посебно. Регистри предмета који се 

полажу на школи чувају се трајно, са посебним нагласком на њихову безбедност. О 

мерама безбедности одлучује и одговара за њих шеф Одсека за студентска питања. 

Одсек такође, на захтев студената, врши оверавање уписаних оцена од стране предметног 

наставника у индексу, печатом Одсека за студентска питања. При томе, референт који 

врши оверу оцена у индексу, узима од студента индекс, врши проверу података о 
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положеном испиту поређењем са подацима из досијеа одговарајућег предмета. Уколико се 

подаци поклапају, врши оверу уписане оцене печатом одсека, Уколико су подаци 

различити, као тачни се узимају они из записника о полагању испита. 

4.3.4. Поништавање испита 

Одсек прима захтев студента – приговор на оцену на испиту у писменој форми ( слободна 

форма ) и доставља га директору Школе. Уколико је директор Школе уважио 

благовремени (36 часова од добијања оцене ) писмени приговор студента и одобрио 

поништавање испита тј. његово поновно полагање (24 сата од пријема приговора), Одсек 

по писменом решењу директора, формира записник о полагању испита.  

Резултат испита се евидентира по процедури редовног испита. 

Захтев за поновно полагање испита студент може поднети Одсеку до краја школске 

године у којој је испит полаган. 

4.4. Вођење завршних радова на студијама првог степена 

Студент завршава студије полагањем свих испита, те израдом и одбраном завршног рада, 

у складу са студијским програмом основних струковних студија. 

Студенту се одобрава тема за завршни рад најкасније до завршетка наставе у последњем 

семестру студија. 

Тему за израду завршног рада студент одабира са списка тема које наставно научно веће 

саставља пре почетка школске године. Тему за завршни рад саставља ментор, а одобрава 

наставно научно веће. 

Студент обезбеђује одобрење ментора, које овај потврђује својим потписом на молби за 

одобравање теме.  

Студент подноси молбу за одобравање теме за израду дипломског рада и индекс Одсеку за 

студентска питања (образац стандардизован на нивоу школе). Референт Одсека проверава 

испуњеност услова за пријаву дипломског испита. 

Распоред рокова завршних испита за следећу школску годину одређује Наставно – научно 

веће, најкасније до почетка односне школске године. 

Студент је дужан предати завршни рад у року од најдуже девет месеци од дана 

одобравања теме за завршни рад. 

Студент је дужан предати завршни рад, тврдо увезан у четири примерка, заједно са 

попуњеном пријавом за полагање завршног испита и доказом о уплати накнаде за 

полагање завршног испита и израду дипломе, Одсеку за студентска питања, најкасније 20 

дана пре рока за одбрану. 

Референт Одсека попуњава страницу рада предвиђену за оверу и оверу оцене (на сва 

четири примерка). 

Затим по један примерак рада предаје ментору, председнику и члану комисије за одбрану 

дипломског рада. Уједно предаје ментору образац Извештај о завршном раду са оценом 

рада и сагласношћу чланова комисије (образац стандардизован на нивоу школе). Ментор и 

чланови комисије појединачно прегледају и оцењују рад. Ментор уноси у Извештај 

усаглашену оцену рада, с тим да поједини члан може имати издвојено мишљење тј. оцену 

рада. Својим потписом сви чланови комисије прихватају рад и одобравају одбрану.  
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Извештај ментор доставља референту Одсека за студентска питања који га одлаже у 

досије студента.     

Одсек за студентска питања припрема записник за полагање завршног испита (књига), те 

исти, заједно са индексом,  пријавом и завршним радом у четири примерка предаје 

председнику комисије. 

На завршном испиту води се записник на прописаном обрасцу. 

По окончању  завршног - дипломског  испита председник комисије предаје Одсеку за 

студентска питања попуњен и потписан записник, испитну пријаву и четири примерка 

рада потписаних на одговарајућој страници од стране свих чланова комисије и индекс са 

оценом завршног испита, такође потписан од стране свих чланова комисије. 

Оригинални потписан примерак завршног рада одлаже се у досије студента и архивира. 

Један примерак се одлаже у библиотеку, а по један задржавају студент и ментор.  

Уверење о стеченом високом образовању  првог ( или другог ) степена и сведочанства и 

диплому средње школе, свршени студент добија у Одсеку за студентска питања одмах, а 

најдуже у року од три дана од дана одбране завршног рада. 

Диплома о стеченом високом струковном образовању и додатак дипломе се уручује на 

свечаној промоцији чије термине, на почетку школске године одређује наставно научно 

веће. По правилу је то Дан Школе – 4. април.  

Диплому уручује директор школе. 

Поред дипломе студенту се  издаје и додатак дипломи, у складу са законом. 

Студент, на сопствени захтев, може добити и диплому и додатак дипломе на енглеском 

језику. 

4.5. Вођење завршних радова на специјалистичким струковним студијама 

Процедура завршних радова на специјалистичким струковним студијама подударна је са 

процедуром студија из става 4.4. 

4.6. Издавање дипломе, додатка дипломе, уверења, решења и јавних исправа 

4.6.1. Издавање дипломе и додатка дипломе 

Једанпут или два пута годишње школа организује свечану промоцију на којој се 

студентима који су завршили студије у претходном периоду уручује диплома. Шеф 

Одсека за студентска питања организује припрему за промоцију која садржи: 

 Штампање, у тиражу који обезбеђује примерак за све студенте који се промовишу 

и архиву школе, публикације Дипломирани студенти школе са подацима: 

- име, име једног родитеља и презиме студента који се промовише, 

- кратка биографија са тежиштем на елементима у току образовања, 

- назив дипломског рада, 

- место, датум и време одбране дипломског рада, 

- чланови комисије за одбрану дипломског рада и                      

 обраду диплома у једном примерку; 

 израда додатка дипломи - потписују га директор Школе и шеф Одсека за 

студентска питања; 
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 припремљене дипломе, уз један примерак публикације и преглед дипломираних 

студената, достављају се директору школе на потписивање. 

Одсек за студентска питања води евиденцију о издатим дипломама и додацима диплома 

на начин како је то дефинисано у Правилнику о садржају и начину вођења евиденције коју 

води високошколска установа (''Службени гласник Републике Србије'' број 21/06). 

 

4.6.2. Издавање уверења, решења и јавних исправа 

Одсек за студентска питања издаје сваком студенту студентску књижицу ( индекс ). 

На захтев студента издају се и друге исправе о студијама којима се потврђују статусна и 

друга права студента у току студирања. 

Све молбе и захтеве студенти достављају у писаном облику Одсеку за студентска питања. 

Без писмене молбе издаје се уверење о редовном студирању ради остваривања свих права 

из тог статуса - истог дана.  

За уверења о положеним испитима, плану и програму студија, студент доставља индекс и 

потврду о уплати накнаде. Ово уверење студент добија истог дана, или најдуже за три 

радна дана. 

4.6.2.1. Промене података о којима се води евиденција 

Одсек за студентска питања прима молбу за промену начина студирања, личних података 

(име и презиме, држављанство...), теме за завршни рад...Уз молбу студент прилаже индекс 

и потврду о уплати предвиђеној Ценовником услуга школе. 

Након тога проверавају се подаци из евиденције и врше захтеване промене. 

Студент доставља индекс и потврду о уплати накнаде. Промене се врше одмах, истог 

дана. 

Уколико се ради о промени статуса студирања (буџет,самофинансирање) то се евидентира 

новим Уговором о студирању. Промене у индексу, досијеу, матичној књизи и 

информационој бази, спроводи референт Одсека. 

4.6.2.2. Дупликат индекса 

Одсек прима захтев студента за издавање дупликата индекса, који студент подноси у 

слободној форми, потврду о оглашавању индекса неважећим (у ''Службеном гласнику 

РСрбије''), потврду о извршеној уплати и две фотографије. Референт проверава уписане и 

оверене семестре, положене испите и друге извршене обавезе, користећи податке из базе 

података информационог система, досијеа студента и матичне књиге (трострука провера). 

У нови индекс се уносе сви уписани и оверени семестри, називи предмета који су 

одслушани, положени, имена наставника, оцене и све овере печатима. На стр.1 индекса 

уписује се назнака да се ради о новој исправи – дупликату. 

4.6.2.3. Убрзано студирање 

Одсек прима индекс и молбу студента у слободној форми за одобрење слушања одређеног 

броја испита из наредне године и потврду о извршеној уплати. Након тога се врши 

контрола испуњености услова за позитиван одговор на молбу, који су дефинисани 

Статутом школе. Подаци се пореде са стањем у досијеу студента и подацима у матичној 



357 

 

књизи. Студент се евидентира као кандидат и доставља захтев директору Школе. У 

случају одобрења захтева, подаци о студенту се уносе у спискове за предметне 

наставнике, спискове постојећих група за вежбе и огласну таблу. У индекс студента 

региструје се одобрење за слушање одобрених предмета, а индекс се враћа студенту. 

 4.6.2.4. Уверења о положеним испитима 

Одсек прима захтев студента за издавање уверења о положеним испитима 

(стандардизован на нивоу школе), наводећи разлог због кога му је уверење потребно, 

индекс и потврду о уплаћеној накнади. По примљеном захтеву, студент се обавештава 

када ће му уверење бити издато (истог дана, а најдуже три радна дана). 

Након извршених контрола издаје се уверење о положеним испитима. Оно садржи називе 

свих положених испита са оценама, признате испите уз напомену о решењу о признавању, 

датум издавања, сврху, и друге податке предвиђене решењем информационог система 

одсека. Уверење потписује шеф Одсека и оверава печатом одсека. Уверење се предају 

студенту у року о коме је студент информисан приликом предаје захтева. 

4.6.2.5. Издавање осталих уверења, решења и јавних исправа 

Уверење о стеченом високом образовању првог или другог степена – издаје се одмах по 

пријему Записника о полагању завршног испита, након одбране завршног рада. Уверење 

потписује шеф Одсека и оверава печатом одсека. 

Одсек за студентска питања издаје и остала уверења, решења и јавне исправе у складу са 

Законом, Статутом школе и поступцима на које се позива ова процедура. 

За контролу активности на издавању уверења, решења и јавних исправа одговоран је 

помоћник директора Школе, односно директор Школе. Помоћник директора  спорна 

питања решава у сарадњи са шефом Одсека за студентска питања и директором школе. 

4.6.3. Израда извештаја 

4.6.3.1. Извештаји Републичком заводу за статистику 

Након коначног уписа студената, одсек доставља обрасце ШВ-20, образац ШВ-22, ШВ-

22а  Републичком заводу за статистику. Обрасци се достављају према упутству Завода, до 

одређеног датума. 

Заводу се доставља месечни извештај о дипломираним студентима ШВ-50  – једном 

месечно у месецу у којем је била организована одбрана завршних радова.     

4.6.3.2. Интерни извештаји 

У оквиру својих редовних делатности одсек доставља писане извештаје координатору 

наставе, секретару школе, помоћнику директора, директору, наставно-научном већу и 

Савету школе: 

 годишњи извештај о раду Одсека; 

 подаци о уписаним студентима; 

 спискови студената по различитим критеријумима; 

 дипломирани студенти; 

 број и теме завршних радова; 

 излазност и пролазност студената после сваког испитног рока; 

 подаци за избор студента генерације;  
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 спискови студената по изборним предметима и др. 

 

5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 

За контролу примене поступка одговоран је помоћник директора и директор Школе. Шеф 

Одсека за студентска питања одговоран је за јасно дефинисање обавеза, одговорности и 

рокова за извршење свих активности наведених у овом поступку. Шеф одсека за 

студентска питања је одговоран за ревизију овог поступка, у складу са променама закона, 

регулатива и прописа, захтева школе, захтева студената и промене других услова који 

утичу на рад Одсека за студентска питања. Приликом измене законске регулативе 

потребно је одмах извршити адекватну измену ове процедуре. 

Комисија за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада разматра ,између осталих, и извештаје Одсека за студентска питања и доноси 

потребне одлуке и закључке за побољшање прописаних процедура.    

6. ЗАПИСИ 

У овом поступку, као резултат спроведених активности, попуњавањем за то предвиђених 

образаца школе, настају следећи записи – који представљају доказ о исправном 

спровођењу овог поступка: 

1. Индекс студента – стандардизован на нивоу Републике Србије 

2. Образац за упис - стандардизован на нивоу Републике Србије – ШВ-20 

3. Пријава за упис – стандардизована на нивоу школе 

4. Образац за избор уписаних обавезних и изборних предмета 

5. Уговор о студирању - стандардизован на нивоу школе 

6. Записник о полагању испита – према обрасцу број 6 – ''Службени гласник 

Републике Србије'' број 21/06 

7. Захтев за издавање и Уверење о положеним испитима – стандардизовано на нивоу 

школе према софтверском решењу информационог система 

8. Захтев за обнову уписа - стандардизован на нивоу школе 

9. Матична књига студената - ''Службени гласник Републике Србије'' број 21/06 

10. Молба за промену начина студирања – у слободној форми 

11. Статистички лист о завршеним академским студијама или високим струковним 

студијама - стандардизован на нивоу Републике Србије – ШВ-50 

12. Диплома и Додатак дипломи - ''Службени гласник Републике Србије'' број 69 од 

19.09.2011. године 

  

У Кикинди, 18.02.2016.године 

 

Број: __________ 

Д и р е к т о р 

 

др Зоран Мијић, професор 
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Прилог 10.2.2  извод из Статута 

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању (Службени 

гласник РС, бр. 76/2005.), Савет Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача  у Кикинди, на предлог Наставно-научног већа донео је на седници одржаној   

10. 07. 2007. године Статут ВШССОВ у Кикинди, са изменама и допунама,  усвојеним на 

седници од 25. 12. 2007. године, 03. 12. 2008. године, 27. 05. 2011. године, 01. 10. 2012. 

године, 28. 11. 2013. године, 18. 09. 2014. године  и изменама и допунама усвојеним на 

седници од 05. 12. 2014. године, које ступају на снагу  13. 12. 2014. године, који у 

чистопису гласи 

С Т А Т У Т 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

 

1.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овим Статутом се уређује организација, делатност и пословање Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, са потпуном одговорношћу (у 

даљем тексту: Школа), овлашћења и начин одлучивања појединих органа Школе, начин 

организовања и извођења струковних студијских програма, статус наставника и других 

запослених, статус студената, финансирање и друга питања значајна за рад Школе у 

складу са законом. 

Непотребно изостављено 

2. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ  

 

2.1.   ОРГАНИ ШКОЛЕ  

 

Члан 15.  

 Школа има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и Студентски 

парламент. 

 

2.1.1. Орган управљања 

  

Члан 16. 

Орган управљања је Савет школе, који  има 17 чланова. 

Десет чланова Савета бира  тајним гласањем, Наставно-научно веће школе.  

Једног члана Савета из реда ваннаставних радника бирају, тајним гласањем 

ваннаставни радници. 

Три члана из реда студената бира Студентски парламент Школе у складу са овим 

Статутом. 

Три члана Савета именује Влада Аутономне Покрајине Војводине, у складу са 

Законом. 

 

Члан 17.  
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Ако је у поступку избора предложен већи број кандидата од броја чланова који се 

бира, онда је за чланове Савета изабрано 10 кандидата из реда наставника, 1 кандидат из 

реда ваннаставних радника и 3 кандидата из реда студената, са највећим бројем гласова. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, а њихов број не улази у 

број кандидата који се бира, онда се поступак избора понавља, за онај број чланова Савета 

који је у првом кругу гласања остао непопуњен. 

Ако је у поступку избора предложен број чланова који се бира онда су за  чланове 

Савета изабрани они који су добили више од половине гласова. 

За непопуњен број чланова Савета поступак се понавља. 

 

Члан 18. 

Мандат чланова Савета траје три године, осим чланова Савета који су 

представници студената, чији мандат престаје   престанком  статуса студента.  

Члан Савета не може бити члан органа управљања друге високошколске установе. 

Члан Савета којег је изабрало Наставно-научно веће или ваннаставни радници 

може бити опозван ако не заступа интересе Школе, или трајније неоправдано не врши 

своју дужност. 

Предлог за опозив члана Савета:  

- представника Наставно-научног, већа може покренути најмање седам чланова 

Наставно-научног већа,  

- представника ненаставног особља, може покренути четири ваннаставна 

радника, 

- представника студената може покренути 1/3 чланова Студентског парламента. 

О предлогу за опозив одлучује тајним гласањем Наставно-научно веће,  

ваннаставни радници, студенти, примењујући одредбе о избору чланова Савета. 

 

Члан 19. 

Савет Школе бира и разрешава председника и заменика председника из реда 

представника Школе. 

Председник сазива седнице Савета и руководи њиховим радом. 

У случају спречености или одсутности председника замењује заменик. 

 

Члан 20. 

Савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета кад: 

1) доноси Статут Школе и врши његове измене и допуне на предлог Наставно-

научног већа; 

2) бира и разрешава директора Школе; 

3) доноси финансијски план, на предлог директора и шефа рачуноводства; 

4) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог шефа 

рачуноводства; 

5) усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог директора; 

6) даје сагласност на одлуке о управљању имовином Школе; 

7) даје сагласност на расподелу финансијских средстава; 

8) доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа Школе; 

9) подноси Оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње; 

10) доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената; 

11) врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Школе; 

 

Савет, на којем постоји кворум одлучује већином  од  присутних чланова Савета 

кад: 

 

1) расписује интерни конкурс, са условима за избор директора; 
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2) доноси ценовник услуга; 

3) доноси све правилнике неопходне за рад Школе; 

4) доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица на предлог    

Наставно-научног већа, или  директора; 

5) одлучује о приговорима поводом полагања пријемног испита и уписа у Школу, 

као и о свим другим приговорима из његове надлежности. 

 

Савет обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим 

актима Школе.  

 

Члан 21. 

Савет Школе доноси Пословник, којим се ближе одређује његов рад.   

  

2.1.2. Орган пословођења 

  

Члан 22. 

Орган пословођења Школе је Директор. 

 

 

Члан 23. 

Директор се бира, из реда наставника Школе који су у радном односу са пуним 

радним временом, а изабрани су на неодређено време.  

Директор се бира на три године са могућношћу још једног поновног избора.  

Директор не може бити лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично 

дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 

установа или примања мита у обављању послова високошколске установе, односно које је 

правноснажном пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично дело, као ни лице 

које је прекршило кодекс професионалне етике.   

 

Члан 24. 

На основу расписаног интерног конкурса за именовање директора, од стране 

Савета Школе, Наставно-научно веће  разматра пријаве кандидата за директора.  

 

Члан 25. 

Наставно-научно веће Школе утврђује предлог  кандидата за директора и доставља 

га Савету Школе.   

Утврђивање предлога из става 1. овог члана обавља се тајним гласањем чланова 

Наставно-научног већа Школе. 

Предлог кандидата је утврђен уколико се за њега изјасни већина од укупног броја 

чланова Наставно-научног већа Школе. 

Уколико је евидентирано  више кандидата за директора, а нико не добије већину из 

става 3. овог члана, гласање се понавља за два кандидата са највећим бројем гласова.  

Уколико су евидентирана два кандидата за директора, а ни један не добије већину 

из става 3. овог члана, поступак се понавља у целости. 

 Ради спровођења поступка тајног гласања на седници Наставно-научног већа 

именује се Комисија од три члана за припрему и бројање гласачких листића. 

 Чланови Комисије, из претходног става, задржавају право да и они гласају. 

 

Члан 26. 

Савет бира директора тајним гласањем. 
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Пре гласања, један или два кандидата, износе на Савету свој план обављања 

функције пословођења, који мора бити у писменој форми и представља један од могућих 

услова за изгласавањe неповерења, приликом усвајања годишњег извештаја о раду Школе. 

За директора је изабран онај кандидат за кога се изјаснило више од половине свих 

чланова Савета. 

Уколико предложени кандидат за директора није добио потребан број гласова, 

поступак се понавља у целости.  

 

Члан 27. 

  Директор може бити разрешен и пре истека периода за који је биран, на лични 

захтев или ако престане да испуњава услове предвиђене за избор, као и ако се не 

придржава датих обећања за  обављање функције пословођења. 

Одлука о разрешењу директора доноси се већином гласова укупног броја чланова 

Савета, тајним гласањем. 

 

Члан 28. 

Ако директор није благовремено изабран, или је разрешен дужности пре истека 

периода на који је биран, именује се вршилац дужности директора. 

 

Савет именује вршиоца дужности директора на предлог Наставно-научног већа 

Школе. 

Вршилац дужности треба да испуњава услове предвиђене за избор директора. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и одговорности директора Школе. 

 

Члан 29. 

Директор: 

1. представља и заступа Школу; 

2. стара се о законитости и правилности рада у Школи; 

3. организује и контролише наставни, научни и истраживачки рад у Школи; 

4. врши распоређивање  наставника и сарадника у настави и истраживачким 

пројектима; 

5. одговара  за остварење образовне делатности; 

6. учествује у раду Савета Школе без права гласа; 

7. предлаже Савету Школе основе пословне политике Школе; 

8. предлаже Савету Школе годишњи програм рада и план развоја; 

9. предлаже Наставно-научном већу доношење стандарда и процедура; 

10. доноси Правилник о организацији и  систематизацији радних места и друге  

акте Школе  у складу са   законом, колективним уговором  и статутом Школе; 

11. учествује у преговорима са представницима синдиката ради доношења 

колективног  уговора у Школи; 

12. доноси Правилник о раду у случају да се не донесе колективни уговор у Школи; 

13. доноси и спроводи одлуке о правима, обавезама и одговорности запослених у 

складу са   законом и   општим актима Школе; 

14. извршава одлуке Савета Школе; 

15. поставља руководиоце радних јединица Школе; 

16. именује Управу за специјалистичке студије; 

17. именује Едукационе тимове при Центру за континуирану едукацију и 

Ваннаставни стручни тим; 

18. именује чланове посебних одбора и тела у Школи; 

19. именује  

 Централну комисију за пријем и упис студената,  

 Комисију за пријем докумената за упис, 
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 Комисије за проверу склоности и способности,  

 Комисије за спровођење пријемног испита,  

 Комисије за дежурства,  

 Комисије за прегледање и   оцењивање тестова,  

 Комисију за упис,  

 Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада,  

 Комисије за спровођење поступка јавних набавки,  

 Комисију за издавачку делатност,  

 Комисију за издавање Зборника и часописа  

 Комисију за пријем пријава и проверу испуњености формалних услова, 

по конкурсима за избор у звање и заснивање радног односа 

 Комисију за припрему предлога за рад професора струковних студија 

после навршених 65 година старости 

 и друге Комисије предвиђене законским прописима и Статутом и 

нормативним актима Школе; 

20. доноси одлуку о ангажовању гостујућег професора; 

21. одлучује о приговорима студената за непримерено понашање запослених и у 

другим случајевима   када се ради о кршењу права студената; 

22. одлучује о приговорима кандидата за пријем у Школу; 

23. одлучује о приговорима студената за неисправност приликом полагања испита 

и за поништавање  оцене на испиту; 

24. одлучује о одлагању одбране дипломског рада до 30 дана; 

25. потписује дипломе и додатке диплома; 

26. одлучује о заснивању радног односа, у складу са законским и другим 

прописима; 

27. одређује распоред наставе на основним и специјалистичким струковним 

студијама; 

28. подноси годишњи извештај о резултатима пословања Савету; 

29. покреће иницијативу и предлаже решења о питањима од значаја за обављање 

делатности  Школе; 

30. обавља и друге послове утврђене законом и статутом Школе. 

 

Члан 30. 
Школа може да има помоћника директора. 

 

Члан 31. 
Помоћника директора бира и разрешава Савет на предлог директора Школе. 

Помоћник директора бира се из редова наставника Школе. 

 

Члан 32. 
Помоћник директора замењује директора у његовом одсуству.  

Директор решењем одређује послове и задатке које обавља помоћник директора.  

 

Члан 33. 
За свој рад помоћник директора одговара директору Школе. 

Помоћник  директора бира се на период до 3 године, по предлогу директора. 
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2.1.3. Стручни органи 

 

Члан 34. 

Стручни орган Школе је: Наставно – научно веће Високе школе струковних студија 

за образовање васпитача,  Веће године студија и Организационе јединице. 

 

 

2.1.3.1. Наставно-научно веће 

 

Члан 35. 

Наставно-научно веће Школе чине сви наставници у наставничком звању. 

При расправљању и одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета 

наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање 

броја по Европском систему преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ),  у стручним 

органима и њиховим телима учествују представници студената. 

Студентски представници у Наставно-научном већу чине  20% од укупног броја 

чланова  Наставно-научног већа, заокружено на најближи број и учествују у расправљању 

и одлучивању по питањима из става 2. овог члана.  

Када Наставно-научно веће образује радна тела са циљем припреме материјала за 

расправљање и одлучивање о питањима из става 2. овог члана, представници студената су 

заступљени са  20% од укупног броја чланова радног тела. 

С обзиром да је рад Наставно-научног већа отворен за јавност  седници може 

присуствовати и већи број студената у договору између директора и Председника 

Студентског парламента, без права гласа. 

У изузетним случајевима седница, или њен део могу бити затворени за јавност, о 

чему одлуку доносе чланови Наставно-научног већа. 

 

Члан 36. 

Секретар учествује у раду Наставно-научног већа без права гласа. 

Одлуке на Наставно-научном већу доносе се већином од укупног броја чланова, с 

тим да изабрани представници студената гласају кад су на дневном реду питања из члана 

31. став 2. , а код избора у звања наставника и сарадника гласају само чланови Наставно-

научног већа изабрани у звање.  

 

Члан 37. 

Директор сазива и председава Наставно-научним већем Школе. 

 

Члан 38. 

Наставно-научно веће Школе: 

1) утврђује предлог Статута Школе; 

2) утврђује предлог за директора Школе; 

3) доноси студијски програм основних струковних студија; 

4) доноси студијски програм специјалистичких струковних студија; 

5) доноси наставни план и програм других облика стручног образовања и 

усавршавања; 

6) доноси програм стручних истраживања Школе; 

7) доноси процедуре и стандарде за обезбеђење квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада; 

8) доноси кодекс професионалне етике; 

9) доноси критеријуме за избор студента генерације и критеријуме за прелазак 

самофинансирајућих  студената на буџет; 
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10) доноси одлуку о избору у звања наставника; 

11) доноси одлуку избору студента генерације; 

12) доноси одлуку о преласку самофинансирајућих   студената на студирање 

плаћено из буџета; 

13) именује Комисију за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на 

конкурс, са    предлогом за избор у звање; 

14) именује Комисију за признавање страних високошколских исправа; 

15) одобрава теме дипломских и специјалистичких радова; 

16) одређује Комисије за одбрану дипломских и специјалистичких радова; 

17) бира представнике Школе у Савет Школе; 

18) утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената; 

19) образује Комисију за уџбенике; 

20) доноси одлуку о одобравању уџбеника, скрипти и других материјала који ће се 

користити у настави,   на предлог Комисије за уџбенике; 

21) разматра приговоре и предлоге студената који се односи на квалитет образовног 

процеса и   организацију и начин извођења наставе и изјашњава се о поднетим 

приговорима и предлозима; 

22) разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Школе, за 

које није надлежан други орган, или стручно лице; 

 

2.1.3.2. Веће године студија 

 

Члан 39. 

Веће године студија чине сви наставници који изводе наставу на тој години 

студија. 

Веће године студија бира председника већа, из својих редова, на период од две 

године. 

Веће године студија ради у седницама које сазива, припрема и води председник. 

 

Члан 40. 

Веће године обавља следеће послове: 

1) даје предлоге за побољшање организације наставе, 

2) пружа помоћ органима Школе при анализи услова и резултата рада и успеха на       

одговарајућој години   студија; 

3) предлаже мере за успешније извођење наставе у одговарајућој години студија; 

4) решава и друга питања која му повери Наставно-научно веће. 

5) сарађује са  Организационим јединицама;  

6) поступа по одлукама директора;  

7) обавља и друге послове одређене законом, овим Статутом и другим општим 

актима Школе.  

 

 

2.1.4. Студентски парламент  

 

Члан 41. 

Ради заштите права и интереса студената у Школи се организује Студентски 

парламент. 

Избор чланова Студентског парламента врши се у складу са законом.  

Школа обезбеђује одговарајућу просторију и друге неопходне услове за рад 

Студентског парламента. 

Студентски парламент броји по 5 (пет) представника студента са сваке године 

студија и са сваког смера. 
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Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви 

студенти Школе, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски 

парламент.  

Мандат чланова Студентског парламента  траје годину дана, уз право да могу 

поново бити изабрани. 

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке године у априлу, тајним  

и непосредним гласањем.   

 

 

Члан 42. 

 Ближе одредбе о раду Студентског парламента регулишу се доношењем његовог 

Статута. 

 

 

Непотребно изостављено 

 

11. СИНДИКАТ 

 

Члан 165.  

 Запослени у школи имају право да се синдикално организују и преко синдиката 

остваре своја права из радног односа. 

 Школа је дужна да обезбеди услове за рад синдиката и да на равноправној основи 

преговара са његовим представницима. 

 Ближе одредбе о раду синдиката, синдикалисти уређују и својим актима у складу 

са Законским прописима и одребама из Колективних уговора. 

 

Непотрено изостављено 

Члан 172.  

Статут се објављује на огласној табли Школе дана  11. 07. 2007. године, а ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања. 

Последње измени и допуне, усвојене на седници од 05. 12. 2014. године објављене 

су на огласној табли 05. 12. 2014. године и ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања. 

 

 

                          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

 

                                                                                 _____________________________________ 

 Др Зоран Мијић, проф. 

 

 

 

 Прилог 10.2.3  Пословник о раду Савета школе и Наставно научног већа 

Сајт школе  www.vaspitacka.edu.rs 

Прилог 10.2.4. Правилник о раду Студентског парламента  

Сајт школе  www.vaspitacka.edu.rs 

http://www.vaspitacka.edu.rs/
http://www.vaspitacka.edu.rs/
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СТАНДАРД 11: КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ  

 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди има обезбеђен 

простор за извођење наставе у оквиру студијског програма Струковни васпитач деце 

јасленог узраста. Школа располаже са адекватним бројем учионица и кабинета 

неопходних за реализацију наставног процеса. Простор задовољава стандард од 4 м
2 

бруто 

по студенту у једној смени. Може се рећи да простор омогућава веома комфорну 

атмосферу за предавања, вежбе, рад на рачунарима, вежбање у сали за физичко 

васпитање, а индивидуална радна места у кабинетима за музичко и ликовно пружају 

могућност за рад по групама. Амфитеатар, методички кабинет и педагошки/медицински 

кабинет такође пружају комфорне и амбијенталне услове за реализацију наставних 

јединица. 

Техничка опрема у потпуности испуњава услове за савремену наставу. Школа располаже 

са ауди, видео и рачунарском опремом у свим просторијама школе и обезбеђује приаступ 

интернету. 

Библиотека располаже неопходним бројем библиотечких јединица релевантних за 

студијски програм. Читаоница пружа студентима идеалне услове за боравак и учење. 

Читаоница располаже и са одређеним бројем рачунара и приступ интернету. 

Кабинет за информатику пружа студентима могућност адекватне обуке у области ИКТ и 

сталну конекције на Интернет. Наставна учила и помоћна средства такође задовољавају 

стандарде. 

Радни простор за наставнике и сараднике – наставнички кабинети – пружају услове 

наставницима за самосталан рад и консултативну наставу. 

Обезбеђен је неопходан простор за административне послове и канцеларије за потребе 

Одсека за наставу и студентска питања  и Секретаријата Школе као веома важне функције 

како у организацији рада Школе тако и за помоћ студентима током студирања. 

Све просторије и опрема у школи намењене извођењу наставе у складу су са хигијенско-

здравственим и сигурносним стандардима и свакодневно доступни студентима. 

 

  

1. Усклађеност просторних капацитета са укупним бројем студената; 

 

S/снага 

 Испуњеност услова предвиђених стандардом у односу на квадратуру по студенту. 

 

W/слабост 

 подела простора са средњом стручном школом; 

 фреквентан простор читаонице што за последицу има нарушавање тишине. 

 

О /шансе, прилике 
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 Обезбеђивање нових просторних капацитета. 

 

Т / претње 

 Недостатак финансијских средстава. 

 

2. Усклађеност капацитета опреме са бројем студената; 

 

S/снага 

 опремљен простор; 

 тенденција побољшања према могућностима. 

 

 

W/слабост 

 Финансијска средства. 

 

О /шансе, прилике 

 Обезбеђивање нових просторних капацитета  

Т / претње 

 недостатак финансијских средстава; 

 недовољан број уписаних студената. 

 

3. Рачунарске учионице; 

 

S/снага 

 Задовољавајућа опрема. 

 

W/слабост 

 мали простор; 

 недостатак природне светлости и вентилације. 

 

О /шансе, прилике 

 Обезбеђивање нових просторних капацитета. 

 

Т / претње 

 Недостатак финансијских средстава. 

 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 11 

Неопходно је истаћи да Школа  континуирано прати и усклађују своје 

просторне капацитете и опрему са потребама наставног процеса, уметничко-
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истраживачког и научно-истраживачког рада и бројем студената. Као доказ тога су 

активности на пројекту студирања на даљину гед из приступних фондова очекујемо 

улагања у нову инфраструктуру-учила и информатичку технологију. 

Што се тиче  простора за читање и учење, постоји могућност откључавања 

простора информатичког кабинета и мале учионице у склопу библиотеке, где је 

могуће обезбедити тишину и учење без ометања и буке. Изолованост ових простора 

погодан је за овакав рад студената. 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 11  

 

Табела 11.1. Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  и  

знајмљени  простор) са површином  објеката (амфитеатри,  учионице, лабораторије, 

организационе јединице, службе)  

 

Укупна бруто површина у установи  м
2
 

Р.б. просторија број 

места 

Површина 

м
2
 

Навести адресу на којој се 

налази просторија 

Просторије за извођење 

наставе 

Ознака(број 

просторија) 

   

1. 

Амфитеатри 1   208 284,50 Све просторије налазе се у 

улици Светосавска бр. 57. у 

Кикинди 

2. Слушаонице -    

3. 
Учионице-

кабинети 

6   270 374,44  

4. Вежбаонице 2   100 127,21  

5. 
Компјутерске 

лабораторије
5
  

2     30 103,92  

6. Лабораторије   - -  

7. Радионице   - -  

8. 
Библиотека са 

читаоницом 

1    40 112,00  

9. Читаонице      

10. Сала за физичко
6
  1 - 536,68  

Укупно за извођење наставе   1538.75  

1. 
Наставнички 

кабинети  

9    30    111,21  

2. 

Лабораторије за 

рад наставног 

особља 

- - -  

3. 
Наставничке 

библиотеке  

- - -  

4. 

Друге просторије 

намењене 

наставном особљу  

- - -  

                                                 
5
 Једну компјутерску лабораторију студенти ВШССОВ у Кикинди, користе према распореду, а друга је увек 

доступна. 
6
 Салу за физичко васпитање користе студенти ВШССОВ у Кикинди ,по распореду датом у Прилогу 5.1.  
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5. 

Студентска 

служба-одсек за 

студент. питања 

1     3       23,32  

6. Секретаријат   4      4       48,79  

7. 

Друге просторије 

намењене 

запосленима 

Скриптарница  -1 

Архива                -2 

Студент. клуб    -1 

Простор за 

помоћно особље  1 

Санитарни чвор-6 

Холови                 -

2 

Депо                     -1 

     1 

     1 

     - 

 

     2 

    6 

     - 

     - 

      16,51 

      35,52 

      25,77 

 

      16,93 

        60,00 

      404,68 

      173,77 

 

8. 

Студентски 

парламент-

канцеларија  

 

 

1 

     

 

     - 

           

 

          7,76 

 

Укупно за наставно и друго особље у установи        2463,01  

 

 

 

 

Р.бр. Наставне просторије Број 
Површина 

(м
2
) 

1. Кабинети 7  

 - Ликовно васпитање 1 86,58 

 - Музичко васпитање 1 40,63 

 - Педагошки 1 58,38 

 - Методички 1 77,63 

 - Методички 1 61,94 

 - Кабинет за српски и стране 

језике 
1 49,28 

 - Кабинет за информатику  24,46 

 - Кабинет бр.1 за професоре 1 12,55 

 - Кабинет бр.2 за професоре 1 9,17 

 - Кабинет бр.3 за професоре 1 8,46 

 - Кабинет бр.4 за професоре 1 8,29 

 - Кабинет бр.5 за професоре 1 20,00 

 - Кабинет бр.6 за професоре 1 6,25 

 -Кабинет за професора      

информатике 
1 19,46 

 - Физичко васпитање 1 21,29 

4. 
Сала за физичко васпитање са 

свлачионицама 
1 500 

5. Спортски терени 4 1880 

6. 
Библиотека-медијатека са 

читаоницом 
1 112 

7. Амфитеатар са позорницом 1 140 
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Укупан  број уписаних студената школске 2015/16. године 

 

УКУПНО 

СТУДЕНАТА САМОФИНАНСИР. БУЏЕТ УКУПНО     

ПРВА ГОДИНА 26 77 103    

ДРУГА 

ГОДИНА 
18 65 83 

    

ТРЕЋА 

ГОДИНА 
46 80 126 

   

УКУПНО 90 222 312     

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ САМОФ. РЕДОВНО 

УПИСАНИ САМОФ. ОБНОВА УКУПНО 

 50 5 55 

 

 

 

Укупан број студената на Високој школи струковних студија школске 2015/16. 

 

године је 367. У  односу на укупну површину простора од 2300м²,  добија се 

 

резултат од  6,27м²  по једном студенту. 

 

 

Табела 11.1. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у 

наставном процесу и научноистраживачком раду  

 

 

 Опрема  Тип Намена број 

1. 
Диктафон 

(инв.бр. 49) 

техничко 

средство 

Прикупљање говорног 

материјала – часопис 
1 

2. 

Рачунари  

(инв.бр. 51,52, 126,142,164,173, 

184,187, 204, 210, 219, 233, 234, 

256, 257, 258 

наставно 

средство 
Вежба, интернет 33 

3. 

Лап-топ 

(инв.бр. 131,146,158,163, 182, 212, 

221, 259) 

наставно 

средство 
Пројекција,интернет  8 

4. 

Штампачи  

(инв.бр. 54,58,129, 189, 213, 217, 

235, 252) 

техничко 

средство 

Вежба,штампа дипломских, 

семинарских, домаћих  
10 

5. 

Мултимедијални пројектор 

(инв.бр.109, 197, 223, 224, 237, 

243, 251, 260) 

наставно 

средство 

Настава-пројектовање 

видео,аудио записа 
8 

6. 
Скенер 

(инв.бр. 141) 

техничко 

средство 
Скенирање докумената 

1 

 

7. 
Штафелај 

 (инв.бр.75) 

наставно 

средство 

Настава-опрема за одвијање 

наставе ликовног васпитања 
10 

8. 
Графичка преса 

(инв.бр.77) 

техничко 

средство 
Израда графика – ликовно 1 

9. 
Пианино Петроф 

(инв.бр. 79) 
инструмент Вежба, концерти 1 

10. Звучници техничко Вежба, концерти 2 
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(инв.бр. 81) средство 

 

11. 

 

Хармонике 

(инв.бр.82) 
инструмент Вежба, концерти 22 

12. 
Концертни клавир 

(инв.бр.85,95) 
инструмент Вежба, концерти 2 

13. 
Пројекционо платно 

(инв.бр.89, 111, 198, 238,239) 

техничко 

средство 

Пројекције материјала у 

настави 
6 

14. 
ТВ апарат 

(инв.бр.91) 

наставно 

средство 
Видео записи 1 

15. 
Видео рекордер 

(инв.бр.92) 

наставно 

средство 
Емитовање  1 

16. 
Графоскоп 

(инв.бр.112) 

наставно 

средство 
Пројекција фолија 2 

17. 
Апарат за фотокопирање 

(инв.бр. 170, 190, 247) 

техничко 

средство 
Израда материјала 3 

18. 
Епископ 

(инв.бр.102) 

наставно 

средство 
Пројекција фолија 2 

19. 
Кинопројектор 

(инв.бр.103) 

наставно 

средство 
Пројекција старијих филмова 1 

20. 
Радио-касетофон 

(инв.бр.108) 

наставно 

средство 
Емитовање и снимање музике  1 

21. 
Видео камера Panasonik 

(инв.бр.113) 

наставно 

средство 
Огледне активности 1 

22. 
Цд-плејер 

(инв.бр.178) 

наставно 

средство 
Емитовање и снимање музике 1 

23. 
Орфов инструментаријум 

(инв.бр.180) 

наставно 

средство 
Настава 3 

24. 
Фотоапарат Никон  

(инв.бр.181, 240) 

техничко 

средство 

Наставне и ваннаставне 

активности 
2 

 

25. 

Yamaha метроном  

(инв.бр.195) 

наставно 

средство 
Настава 1 

23. 

Опрема за озвучење амфитеатра  

(инв.бр.199) 

-Аудио миксета 1 комад 

- Слушалице и микрофони са 

сталком (4 микрофона и 4 сталка) 

-Звучници 4 комада (2 активна и 2 

пасивна) 

(инв.бр.199) 

техничко 

средство 
Настава, приредбе, концерти 1 

24. 

 

Микроскоп биолошки 

„COLLEGE“ 

(инв.бр.200) 

наставно 

средство Настава 1 

 

25. 

Yamaha  clp 320 

(инв.бр.242) 

инструмент 
Настава 1 

 

26. 

Модел скелет човека Бен 170 цм 

Арт 2950 ( инв.бр. 248) 

наставно 

средство 
Настава 1 

 

27. 

Модел респираторног система 

АРТГ 216 (инв.бр. 249) 

наставно 

средство 
Настава 1 

 

28. 

Модел срца 2 дела у природној 

величини (инв.бр. 250) 

наставно 

средство 
Настава 1 
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Табела 11.2. Наставно-научне и стручне базе 

 

У циљу пружања што ефикаснијих и потпунијих услова за рад и учење школа већ 

неколико година има изузетну сарадњу регулисану Уговорима о пословно-техничкој 

сарадњи са: 

15. Домом ученика и студената „Никола Војводић“ (обезбеђен смештај студената, 

исхрана самофинансирајућим студентима и друге погодности); 

16. Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ - вежбаоница за струковне васпитаче 

деце предшколског узраста и за струковне васпитаче деце јасленог узраста – 

реализација методичких активности и праксе; 

17. АДНМ Гусле – вежбаоница студентима смера за традиционалне игре – реализација 

праксе; 

18. Народна библиотека „Јован Поповић“- студенти наше школе имају посебне 

привилегије везане за коришћење библиографског фонда. Професори школе сваке 

године достављају списак неопходних стручних књига као предлог набавке нових 

библиографских јединица за наредну годину. Библиотека располаже са преко 30000 

стручних наслова из научних области везаних за реализацију студијских програма у 

школи, а који су свакодневно доступни нашим студентима; 

19. Средња стручна школа „Милош Црњански“ – са којом имамо неколико 

заједничких просторија; 

20. Уговором о пословно-техничкој сарадњи практична настава је обезбеђена у Општој 

болници Кикинда;  

21. Мрежа РЦ И ЦСУ Србије са седиштем у Кикинди са којима је успостављена сарадња 

на регионализацији специјализованих семинара, курсева, тренинга и других облика 

перманентног образовања; 

22. Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама из Кикинде, са којим 

је успостављена сарадња са циљем усавршавања и унапређивања инклузивног 

образовања и васпитања деце са посебним потребама. 

23. Факултет за књижевност, историју и теологију Западног универзитета у 

Темишвару и Факултет за социологију и психологију Западног универзитета у 

Темишвару са којима је успостављена међународна сарадња на организацији научно-

стручног скупа „Методички дани“ ; 

24. ЈУ Центар за културу Колашин, орг.јединица „КУД Мијат Машковић“ из 

Колашина са којим је успостављена сарадња на гостовању студената са циљем 

обављања практичног рада са дечјим ансамблима КУД-а као и гостовање ансамбла 

КУД-а у ВШССОВ у Кикинди. 

25. Геронтолошки центар из Кикинде са којима је успостављена сарадња у облику 

обезбеђивања услова за извођење практичне наставе и вежби за смер Струковни 

васпитач деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама. 

26. Независни сибирски институт из Новосибирска, Русија, са којим је успостављена 

сарадња у виду прикључивања научним и образовним активностима, кроз 

размењивање искустава и информација 

27. Универзитет у Скадру "Luigj Gurakuqi", Албанија, са којим је успостављена 

сарадња у виду унапређивања високог образовања, научних истраживања и развоја. 

28. Јужни Федерални Институт, Ростов на Дону, Русија, са којим је успостављена 

сарадња у виду реализације истраживања образовних и  научних пројеката, кроз 

додатне програме образовања и развијање и публиковање резултата научних 

истраживања. 

 

http://dukikinda.edu.rs/
http://buza971-001-site1.smarterasp.net/
https://www.facebook.com/adznmgusle/
http://kibiblioteka.org.rs/
http://www.miloscrnjanski.edu.rs/
http://www.obki.rs/
http://www.obki.rs/
http://www.csu.rs/
http://gckikinda.org.rs/
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Прилог  11.1. Извод из испитивања: Резултати испитивања студената о условима 

рада и студирања на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди  

 

 

Просечна оцена  -  3,48 

Број анкетираних студената: 93, (друга  година 52  и трећа година 41 ) генерација 2015/16. 

Мерни инструмент: упитник (скала процене ликертовог типа) 

Аутори упитника: др Јелена Мићевић Карановић, др Јасмина Арсенијевић, др Весна 

Срдић 

Припрема, координација и организација испитивања: др Љиљана Крнета 

Операционализација (дистрибуција и прикупљање упитника): др Љиљана Крнета - са 

студентима друге године, мр Ангела Месарош Живков - са студентима треће године 

 

Унос података, студент: Борислав Савановић 

Обрада и приказ података: др Љиљана Крнета  

 

 

СТАНДАРД 12: ФИНАНСИРАЊЕ  

 

 

а)Опис стања, анализа и процена стандарда 12 

      ВШСС за образовање васпитача у Кикинди самостално и на дуги рок, планира 

распоред и намену финансијских средстава потребних за стабилно и ликвидно 

функционисање установе, ослањајући се на два основна извора финансирања делатности: 

средства која обезбеђује оснивач и сопствена средства. Као трећи извор, мањи по обиму 

јесу донације. Процес израде финасијских планова, начин трошења средстава и израде 

финансијских извештаја је јаван и транспарентан, о чему се прилажу докази (Финансијски 

планови и Финансијски извештаји). 

      Средства која обезбеђује оснивач, АПВ Војводина, чине процентуално веће учешће у 

укупним финасијским средствима. Средствима оснивача финасирају се у највећем обиму 

зараде запослених (путем трансфера из буџета Републике Србије), као и материјални 

трошкови (енергетске услуге, комуналне услуге , услуге комуникација , трошкови 

осигурања запослених, услуге информисања, текуће поправке и одржавање зграда, 

материјал за образовање и усавршавање  запослених, материјал за образовање) 

      Сопствена средства (школарине студената, приходи остварени продајом робе и услуга 

у скриптарници школе као и приходи остварени одржавањем семинара, стручних 

скупова.) учествују у мањем обиму у финасирању установе и крећу се процентуално у 

распону од 31-39%. Овим средствима  финасиране су делом зараде запослених,  накнаде 

трошкова за запослене, стални трошкови, трошкови службених путовања, услуге по 

уговору, текуће поправке и одржавање зграде и опреме, трошкови манифестације 
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„Методички дани“,  трошкови материјала као и набавка опреме за одвијање наставног 

процеса. Учешће донација у укупном финасирању је незнатно.  

      Финасирање процеса наставе важна је ставка у дугорочним и краткорочним плановима 

финасирања установе. Почев од набавке опреме и учила за извођење наставе стално се 

улаже у њено осавремењавање и побољшање квалитета. Такође се посебна пажња полаже 

на образовање и стручно усавршавање наставничког кадра што се може видети у 

финасијским извештајима.  

      Системом награђивања професори су стимулисани да се стручно усавршавају и 

побољшавају квалитет наставе.  

 

Б) SWOT анализа 

-Извори финасирања 

Снага: 

 Извори финасирања (средства оснивача, 

школарине) обезеђују средства потребна за 

финасирање наставно научног процеса. 

Слабости:  

Учешће сопствених средстава је 

процентуално незадовољавајуће у укупној 

финасијској структури 

Шансе:  

Могуће је увођењем нових смерова привући 

већи број студената, па тиме поправити 

однос учешћа сопствених средстава у 

укупним средствима, чиме би се побољшала 

финасијска стабилност и ликвидност. 

Претње: 

 У условима економске кризе могући су 

одређени поремећаји у финасирању од 

стране оснивача, као и опадање 

конкурентности школе приликом уписа 

студената. 

 

-Дугорочно обезбеђење финасијских средстава 

Снага:  

У оквиру укупних средстава дат је 

приоритет дугорочном финасирању наставе, 

научноистраживачког и стручног рада. 

Слабости:  

 Непоузданост вишегодишњих планова што 

се тиче могућности прецизног предвиђања 

трошкова финасирања сопствених 

активности. 

Шансе:  

Установа располаже стручним кадром који 

је у стању да прати реализацију планова 

дугорочног финасирања и правовремено 

реагује. 

Претње: 

 Могући су поремећаји у стабилности 

финасирања на дужи рок . Потребно их је 

препознати и правовремено на њих 

реаговати. 
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- Финасијско планирање и одлучивање 

Снага: 

 Постоји вишегодишње искуство у 

планирању активности израде Предлога 

финасијских планова, одлучивања у сфери 

трошења финасијских средстава и израде 

финасијских извештаја. 

Слабости:  

 Још увек се у израду планова не укључују у 

пуној мери сви запослени у установи што би 

допринело свеобухватности планирања и 

одлучивања. 

Шансе: 

Постоји простор и могућност да се 

укључивањем свих заинтересованих 

побољша финасијско планирање и 

одлучивање. 

Претње: 

 Не учествовање свих запослених у 

финасијском планирању може да резултира 

недовољним квалитетом планова а циљ је да 

планови буду резултат тимског рада. 

 

-Јавност начина употребе финасијских средстава 

Снага:  

Јавност постоји и првенствено се огледа у 

могућности да сви који су заинтересовани 

учествују у планирању и одлучивању о 

начину трошења финасијских средстава као 

да о томе буду информисани. 

Слабости:  

 Незаинтересованост свих оних који би 

више требало да учествују у свим фазама 

употребе финасијских средстава. 

 

Шансе:  

Израдити бољи механизам мотивисања 

запослених да активно  учествују у свим 

фазама употребе финасијских средстава. 

Претње:  

За јавност у трошењу финасијских 

средстава могу да се појаве дезинформације 

око начина трошења и употребе 

финасијских средстава што може нанети 

штету угледу установе. 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12 

      Имајући у виду неповољно учешће сопствених средстава  у  укупним финасијским 

средствима, потребно је, кроз отварање нових смерова, и  прерастањем школе у 

Академију, привући што већи број студената. Тиме би се с˙ једне стране постигло, да 

школа буде атрактивна за будуће студенте и конкурентна у односу на сродне установе, а 

са друге стране на дуги рок избегла би се неизвесност у стабилном финасирању и 

стварању услова за подизање квалитета наставног процеса. 

      Такође, као важна активност у будућем периоду треба да буде учествовање у 

пројектима и уговорима у вези са реализацијом различитих истраживања и 
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консултантских услуга у привреди, на тржишту. Ако би се овај вид активности добро 

организовао, то би могао бити добар извор прихода који би се употребио за финасирање 

научно-истаживачког и стручног рада. 

 

Показатељи и прилози за стандард 12 

 

Прилог 12.1. Финасијски план 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ 

             

          Финансијски план обухвата процену обима текућих прихода и осталих примања и обим 

текућих расхода и осталих издатака за период од једне године. 

          I    Приходи  

1. Приходи из буџета        40.669.830,00 

2. Сопствени приходи       25.693.855,00 

                                     Укупно:    66.363.685,00 

 

II  Расходи 

Синт.конт

о 

Назив Из буџета Из 

сопств.прих

ода 

Укупно 

411100 Плате и додаци запослених 32.403.158,0

0 

10.799.698,0

0 

43.202.856,0

0 

412100 Доприноси - укупно 5.80.154,00 1.933.157,00 7.733.311,00 

412200 Допринос за здравствено 

осигурање 

   

412300 Допринос за незапосленост    

413100 Накнаде у натури  33.000,00 33.000,00 

414100 Исплата накнада за време 

одсуст.посла 

   

414300 Отпремнине и помоћи 46.518,00  46.518,00 

414400 Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже 

породице  

   

415100 Накнаде за запослене  1.300.000,00 1.300.000,00 

421100 Трошкови пшлатног промета  300.000,00 300.000,00 

421200 Енергетске услуге 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 

421300 Kомуналне услуге 80.000,00 100.000,00 180.000,00 

421400 Услуге комуникација 100.000,00 200.000,00 300.000,00 

421500 Трошкови осигурања 80.000,00 360.000,00 440.000,00 

422100 Трошкови службених путовања у 

земљи 

 400.000,00 400.000,00 

423200 Компјутерске услуге  230.000,00 230.000,00 

423300 Услуге образовања и 

усавршавања запосл 

 600.000,00 600.000,00 

423400 Услуге информисања 170.000,00 850.000,00 1.020.000,00 
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423500 Стручне услуге  250.000,00 250.000,00 

423700 Репрезентација  350.000,00 350.000,00 

423900 Остале опште услуге  50.000,00 50.000,00 

424200 Услуге образовања, културе и 

спорта 

 2.400.000,00 2.400.000,00 

424900 Остале специјализоване услуге  250.000,00 250.000,00 

425100 Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 

900.000,00 405.000,00 1.305.000,00 

425200 Текуће поправке и одржавање 

опреме 

 300.000,00 300.000,00 

426100 Административни материјал  300.000,00 300.000,00 

426300 Матер.за образов. И усаврш. 

запослених 

40.000,00 160.000,00 200.000,00 

426600 Материјал за образ.културу и 

спорт 

50.000,00 300.000,00 350.000,00 

426800 Mатеријал за домаћинство и 

угост. 

 150.000,00 150.000,00 

426900 Материјал за посебне намене  100.000,00 100.000,00 

431100 Амортизација зграда и 

грађевинских објеката 

 54.000,00 54.000,00 

431200 Амортизација опреме  212.000,00 212.000,00 

435100 Амортизација нематеријалне 

имовине 

 35.000,00 35.000,00 

482200 Обавезне таксе  10.000,00 10.000,00 

512200 Административна опрема    

512600 Опрема за образовање, културу и 

спорт 

200.000,00 1.112.000,00 1.112.000,00 

515100 Нематеријална имовина  100.000,00 100.000,00 

523100 Залихе робе за даљу продају  50.000,00 50.000,00 

 укупно 40.669.830,0

0 

25.693.855,0

0 

66.363.685,0

0 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ 

             

          Финансијски план урађен у складу са планом за 2013. годину, такође на бази извршења, 

поштујући смернице и параметре Меморандума о буџету који је усвојила Влада Републике 

Србије. 

 

I    Приходи  

3. Приходи из буџета        23.951.315,00 

4. Сопствени приходи       21.516.013,00 

                                     Укупно:    45.467.328,00 

 

II  Расходи 

Синт.конт

о 

Назив Из буџета Из 

сопств.прих

ода 

Укупно 

411100 Плате и додаци запослених 33.521.777,0

0 

9.999.272,00 43.521.049,0

0 

412100 Доприноси - укупно 6.000.397,00 1.789.870,00 7.790.267,00 

412200 Допринос за здравствено    
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осигурање 

412300 Допринос за незапосленост    

413100 Накнаде у натури  60.000,00 60.000,00 

414100 Исплата накнада за време 

одсуст.посла 

   

414300 Отпремнине и помоћи 937.224,00 420.000,00 1.357.224,00 

414400 Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже 

породице  

   

415100 Накнаде за запослене  1.500.000,00 1.500.000,00 

416111 Јубиларне награде  390.000,00 390.000,00 

421100 Трошкови пшлатног промета  300.000,00 300.000,00 

421200 Енергетске услуге 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 

421300 Kомуналне услуге 80.000,00 100.000,00 180.000,00 

421400 Услуге комуникација 100.000,00 200.000,00 300.000,00 

421500 Трошкови осигурања 70.000,00 330.000,00 400.000,00 

422100 Трошкови службених путовања у 

земљи 

 600.000,00 600.000,00 

423200 Компјутерске услуге  300.000,00 300.000,00 

423300 Услуге образовања и 

усавршавања запосл 

 500.000,00 500.000,00 

423400 Услуге информисања 300.000,00 1.300.000,00 1.600.000,00 

423500 Стручне услуге  340.000,00 340.000,00 

423700 Репрезентација  390.000,00 390.000,00 

423900 Остале опште услуге  50.000,00 50.000,00 

424200 Услуге образовања, културе и 

спорта 

 1.200.000,00 1.200.000,00 

424900 Остале специјализоване услуге  350.000,00 350.000,00 

425100 Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 

900.000,00 900.000,00 1.800.000,00 

425200 Текуће поправке и одржавање 

опреме 

 250.000,00 250.000,00 

426100 Административни материјал  300.000,00 300.000,00 

426300 Матер.за образов. И усаврш. 

запослених 

40.000,00 160.000,00 200.000,00 

426600 Материјал за образ.културу и 

спорт 

50.000,00 300.000,00 350.000,00 

426800 Mатеријал за домаћинство и 

угост. 

 150.000,00 150.000,00 

426900 Материјал за посебне намене  200.000,00 200.000,00 

431100 Амортизација зграда и 

грађевинских објеката 

 55.000,00 55.000,00 

431200 Амортизација опреме  215.000,00 215.000,00 

435100 Амортизација нематеријалне 

имовине 

 35.000,00 35.000,00 

482200 Обавезне таксе  200.000,00 200.000,00 

512200 Административна опрема  730.000,00 730.000,00 

512600 Опрема за образовање, културу и 

спорт 

 400.000,00 400.000,00 

515100 Нематеријална имовина  300.000,00 300.000,00 
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523100 Залихе робе за даљу продају  50.000,00           

50.000,00 

 укупно 42.999.398,0

0 

25.864.142,0

0 

68.863.540,0

0 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ 

             

           

I    Приходи  

5. Приходи из буџета        36.631.252,00 

6. Сопствени приходи       24.475.008,00 

                                     Укупно:    61.106.260,00 

 

II  Расходи 

Синт.конт

о 

Назив Из буџета Из 

сопств.прих

ода 

Укупно 

411100 Плате и додаци запослених 29.654.160,0

0 

8.413.068,00 38.067.228,0

0 

412100 Доприноси - укупно 5.308.092,00 1.505.940,00 6.814.032,00 

412200 Допринос за здравствено 

осигурање 

   

412300 Допринос за незапосленост    

413100 Накнаде у натури  70.000,00 70.000,00 

414100 Исплата накнада за време 

одсуст.посла 

   

414300 Отпремнине и помоћи  200.000,00 200.000,00 

414400 Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже 

породице  

   

415100 Накнаде за запослене  1.400.000,00 1.400.000,00 

416111 Јубиларне награде  500.000,00 500.000,00 

421100 Трошкови пшлатног промета  200.000,00 200.000,00 

421200 Енергетске услуге 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 

421300 Kомуналне услуге  100.000,00 100.000,00 

421400 Услуге комуникација 250.000,00 100.000,00 350.000,00 

421500 Трошкови осигурања 69.00,00 330.000,00 399.000,00 

422100 Трошкови службених путовања у 

земљи 

 600.000,00 600.000,00 

423200 Компјутерске услуге  399.000,00 399.000,00 

423300 Услуге образовања и 

усавршавања запосл 

 500.000,00 500.000,00 

423400 Услуге информисања  1.460.000,00 1.760.000,00 

423500 Стручне услуге  350.000,00 350.000,00 

423700 Репрезентација  390.000,00 390.000,00 

423900 Остале опште услуге  50.000,00 50.000,00 

424200 Услуге образовања, културе и 

спорта 

 1.500.000,00 1.500.000,00 

424900 Остале специјализоване услуге  300.000,00 300.000,00 

425100 Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 

 798.000,00 798.000,00 
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425200 Текуће поправке и одржавање 

опреме 

 250.000,00 250.000,00 

426100 Административни материјал  300.000,00 300.000,00 

426300 Матер.за образов. И усаврш. 

запослених 

50.000,00 200.000,00 250.000,00 

426600 Материјал за образ.културу и 

спорт 

50.000,00 300.000,00 350.000,00 

426800 Mатеријал за домаћинство и 

угост. 

 250.000,00 250.000,00 

426900 Материјал за посебне намене  350.000,00 350.000,00 

431100 Амортизација зграда и 

грађевинских објеката 

 55.000,00 55.000,00 

431200 Амортизација опреме  215.000,00 215.000,00 

435100 Амортизација нематеријалне 

имовине 

 40.000,00 40.000,00 

482200 Обавезне таксе  200.000,00 200.000,00 

512200 Административна опрема  390.000,00 390.000,00 

512600 Опрема за образовање, културу и 

спорт 

 399.000,00 399.000,00 

515100 Нематеријална имовина  250.000,00 250.000,00 

523100 Залихе робе за даљу продају  60.000,00 60.000,00 

 укупно 36.631.252,0

0 

24.475.008,0

0 

61.106.260,0

0 

 

 

 

Прилог 12.2. Финасијски извештај за претходну годину 

 

Извештај о финансијском пословању за 2015. годину 

 

Извештај о финансијском пословању састоји се из приказа структуре прихода и 

примања као и структуре расхода и издатака евидентиране на контима класе 400000, 

500000, 700000. и 800000. Када је реч о билансу стања, нематеријална улагања, основна 

средства и залихе воде се по набавној вредности умањеној за исправку вредности по 

основу амортизације. 

 У извештајној 2015. години Школа је остварила приходе и примања у износу од  

56.420.070,56 динара, расходе и издатке 55.574.905,80 динара. Учешће сопствених 

прихода и примања у укупном буџету ВШССОВ у Кикинди у 2015. години износило је 

34,23%.   
Утврђивање резултата пословања за 2015. год. врши се,  у складу са чланом 5. Уредбе, по 

готовинској основи на обрасцу број 2-Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01. до 

31.12.2015. године. Утврђен је буџетски суфицит у износу од 845.164,76 динара. Утврђени 

суфицит се увећава за износ дела нераспоређеног вишка прихода и примања из претходне 

године који се користи за покриће расхода и издатака текуће год. за износ 516.205,67 и 

дела новчаних средстава наменски опредељених за покриће расхода у текућој години  у 

износу од 280.000,00 динара, те тако добијамо криговани суфицит као коначан резултат 

пословања у износу од 1.641.370,43 динара.  

 Неутрошена буџетка средства 31.12. износила су 171.725,00 динара на основу 

уплате Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој. Постоји сагласност о 

продужењу рока за коришћење добијених средстава до 01.03.2016. године. 
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Детаљан финансијски резултат исказан је у доњој табели. 
 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД  ОД 

01.ЈАНУАРА ДО 31.ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

 

      (исказан у динарима) 

Редни 

број 

Конто ОПИС    Период                  

I - XII 2014. 

Период                  

I - XII 2015. 

0 1 2    3 4 

I 7 ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ  62459949 56286845 

1. 791 Буџетски 

приходи 

  41358335 36915062 

1.1.  Министарство просвете:  38360765 35361797 

  Бруто зарада    32536696 29643542 

  Доприноси на терет послодавца 5824069 5306194 

  Jеднократна помоћ   0 412061 

1.2.  Буџет АПВ Војводине  1830090 1143265 

  Енергетске услуге   1258000 644000 

  Комуналне услуге   154000 88000 

  Услуге комуникација   128000 130000 

  Трошкови осигурања   98403 101525 

  Услуге информисања  37500 34500 

  Текуће поправке и одржавање  108923 104188 

  Материјал за образовање и усавршавање запослених 31050 27324 

  Материјал за образовање   14214 13728 

1.3.  Покрајински секретаријат за науку и 

тех.развој - Конкурси за суфинансирање пројеката 

1167480 360000 

  Методички дани 2015 "Компетенција васпитача за 

друштво знања"                                                             

(трошкови промотивних активности и трошкови штампе) 

180000 180000 

  VII Међународна научно-практична конференција 

"Педагогија и психологија као ресурс развоја савременог 

друштва" -Уговор о суфинансирању учешћа на научним 

скуповима у иностранству 

0 60000 

  Припрема за штампу и штампање Зборника радова 

професора ВШССОВ 

150000 120000 

  Замена прозора и врата на згради 707480 0 

  Монографија   130000 0 

1.4.  Опшина града - Конкурси за финансирање 

пројеката из области уметности и културе 

0 50000 

  Учешће на конкурсу - Зборник радова ВШСС у Кикинди 

-Уговор о суфинансирању програмских садржаја из 

области уметности и културе за 2014. годину  

0 50000 

2. 745 Мешовити неодређени 

приходи 

 25517 96000 

3. 744 Приходи од 

донација 

  56802 98600 
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4. 742 Сопствени 

приходи 

  21019295 19177183 

4.1.  Приходи од студената  20387108 18718419 

  4.1.1. Приходи од студената 7511683 5488482 

  4.1.2. Приходи од студената-овера семестра 1698000 1310000 

  4.1.3. Приходи од студената-пријава испита 2224400 1864000 

  4.1.4. Приходи од студ.-школарине специјал. 1967000 2732500 

  4.1.5. Приходи од студената-завршни рад 2374000 2274000 

  4.1.6. Приходи од студената-остало 4612025 5049437 

4.2.  Приходи од провере исправности диплома 0 2620 

4.3.  Приходи од котизација-одржани семинари 337167 244648 

4.4.  Приходи од услуга фотокопир.- скриптар. 295020 211496 

II 8 ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА  151294 133225 

 813121 Примања од продаје осн.средстава 0 0 

 822121 Примања од продаја залиха производње 88220 76970 

 823121 Примања од продаје робе за даљу продају 63074 56255 

III  Новчани приливи (I +II)  62611243 56420070 

        

IV 4 ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ  61682964 55024314 

1. 41 РАСХОДИ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

 53190281 46762739 

 411 Бруто зарада   43618015 37096714 

 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7807626 6640324 

 413142 Поклони за децу запослених  0 74955 

 414111 Накнаде за породиљско одсуство 0 0 

 414121 Боловање преко 30 дана  0 0 

 414311 Отпремнина приликом одласка у пензију 0 585614 

 414314 Помоћ у случају смрти запосленог 18000 36000 

 414411 Помоћ у медицинском лечењу запослених 20000 0 

 415112 Накнаде за превоз до и са радног места 1225852 1485141 

 416111 Јубиларне награде   500788 431930 

 416119 Остале награде запосленима  0 412061 

 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 8256143 8144547 

2. 421 Стални 

трошкови: 

  2532213 3406356 

 421111 Трошкови платног 

промета 

 100729 82827 

 4212 Енергетске 

услуге: 

  1464930 2394289 

 421211 Енергетске услуге-струја  385092 463621 

 421221 Енергетске услуге-гас  1079838 1396599 

 421225 Енергетске услуге-централно грејање 0 534069 

 4213 Комуналне 

услуге: 

  198589 156944 

 421311 Услуге водовода и канализације 40790 37848 

 421321 Дератизација   0 0 

 421323 Услуге заштите имовине  0 6236 

 421324 Одвоз отпада   157799 112860 

 4214 Услуге комуникација:  310161 370388 
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 421411 Телефон    58626 62101 

 421412 Интернет    18899 39150 

 421414 Мобилни телефон   168013 204060 

 421419 Остале услуге комуникација  5362 4885 

 421421 Пошта    51510 49963 

 421422 Услуге доставе   7751 10229 

 4215 Трошкови осигурања:  433554 401908 

 421511 Осигурање зграда   30990 31904 

 421513 Осигурање опреме   38748 35786 

 421521 Осигурање запослених  28665 33835 

 421522 Здравствено осигурање запослених 44520 37883 

 421523 Осигурање студената  290631 262500 

 4219 Остали непоменути 

трошкови 

 24250 0 

3. 422 Трошкови 

путовања: 

  486385 546093 

 422111 Трошкови дневница   88386 69340 

 422121 Трошкови превоза на службеном путу 13460 5780 

 422131 Трошкови смештаја на службеном путу 9760 0 

 422192 Такси превоз   400 0 

 422194 Употреба приватног возила у сл.сврхе 281174 332962 

 422199 Остали трошкови путовања у земљи 3460 1390 

 4222 Трошкови сл.путовања у иностранство 32005 82433 

 422411 Превоз ученика   57740 54188 

4.  423 Услуге по 

уговору: 

  1664431 2160430 

 4231 Услуге превођења   94733 107114 

 4232 Компјутерске услуге   131992 195639 

 4233 Услуге образовања и усавршавања запосл 158730 185844 

 4234 Услуге информисања  547040 871481 

 4235 Остале стручне услуге-ауторски хонорари 327327 317228 

 4236 Угоститељске услуге   153445 155630 

 4237 Репрезентација   216199 239833 

 4239 Остале опште услуге   34965 87661 

5. 424 Специјализоване услуге:  1071845 494395 

 4242 Услуге образовања -уговор о допун.  раду  844325 359065 

 4249 Остале специјализоване услуге  227520 135330 

6. 425 Текуће поправке и 

одржавање 

 1324171 479528 

 4251 Одржавање зграда и објеката  1129639 290720 

 4252 Одржавање опреме   194532 188808 

7. 426 Материј

ал 

   1177098 1057745 

 4261 Административни материјал  212597 246163 

 4263 Материјал за образовање и стручна литература 207907 178857 

 4266 Материјал за образовање   216715 212257 

 4268 Матријал за хигијену   209219 167226 

 4269 Материјал за посебне намене  330660 253242 

8. 43 Амортизација    0 0 
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 4311 Амортизација зграде   0 0 

 4312 Амортизација опреме  0 0 

 4313 Амортизација остала основна средсрва 0 0 

 4351 Амортизација нематеријалне имовине 0 0 

9 444 Пратећи трошкови 

задуживања 

 0 165 

 4441 Негативне курсне разлике  64 145 

 4442 Казне за кашњење   0 20 

10 48 Остали расходи   236540 116863 

 4821 Порези  и царине   0 300 

 4822 Обавезне таксе    166340 19462 

 4831 Новчане казне и пенали по решењу 30200 13000 

 4851 Остале накнаде штете  40000 84101 

V 5 Издаци за 

нефинансиј.имовину 

 800958 550592 

 5122 Административна опрема  370220 121400 

 5126 Опрема за образовање  206150 325084 

 5131 Остале некретнине и опрема  0 0 

 5151 Нематеријална имовина (књиге за библ.) 162357 55556 

 5231 Залихе робе за даљу продају-скрипт. 62231 48552 

VI  Новчани одлив (IV+V)  62483922 55574906 

        

VII  Утврђивање резултата пословања:   

VIII  Вишак прихода и прим.-буџетски суфицит 127257 845165 

IX  Мањак прихода и прим.-буџетски дефицит   

X  Кориг. вишка односно мањка прихода 668949 796205 

XI  Део нераспоређеног вишка прихода и примања из 

ранијих година који је коришћен за покриће расхода и 

издатака текуће године 

409414 516205 

XII  Део новчаних средстава амортизације који је коришћена 

за набавку нефинансијске имовине 
259535 0 

  Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за 

покриће расхода и издатака текуће године 
280000 

XIII  Вишак прихода и примања-суфицит  796206 1641370 

XIV  Мањак прихода и примања-дефицит    

XV  Део вишка прихода опредељен за нар.год. 280000 171725 

XVI  Нераспоређен вишак за пренос у нар.год. 516206 1469645 
 

 

 

 

 

 

 



386 

 

СТАНДАРД 13: УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ 

И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА  

 

ВШССОВ Кикинда  обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења 

квалитета, и то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима  

високошколске  установе,  као  и  кроз  анкетирање  студената  о  квалитету 

високошколске установе.  

Школа уграђује културу квалитета у све аспекте свог рада и све нормативне акте.  

Осигурање квалитета подразумева процесе као што су: 

- екстерна евалуација институције и програма, 

- самоевалуација; 

- студентска евалуација, анализа пролазности и успешности студената. 

Школа спроводи студентску евалуацију студија путем анонимне анкете, или на 

други   договорени начин.  

Школа образује Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада. 

 Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе 

и услова рада именује директор, а састоји се од 5 (пет) чланова, од чега су три из редова 

наставника, један из ненаставног особља и један представник студената. 

Мандат чланова Комисије је три године, осим за представника студената чији је 

мандат годину дана, с тим да не постоји ограничење код поновног избора.   

Ближе одредбе о обезбеђивању квалитета и његовој контроли регулишу се Правилником о 

самовредновању и оцењивању квалитета  студијских програма, наставе и услова рада, 

донетим стандардима и процедурама и другим општим актима Школе. 

Школа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих 

студијских програма, наставе и услова рада у интервалима од највише три године. 

Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаним Правилником о 

самовредновању и оцењивању квалитета  студијских програма, наставе и услова рада. 

(чланови Статута 55., 56. И 57.) 

Студентски представници у Наставно-научном већу чине  20% од укупног броја 

чланова  Наставно-научног већа, заокружено на најближи број и учествују у расправљању 

и одлучивању по питањима из става 2. овог члана. Када Наставно-научно веће образује 

радна тела са циљем припреме материјала за расправљање и одлучивање о питањима из 

става 2. овог члана, представници студената су заступљени са  20% од укупног броја 

чланова радног тела.С обзиром да је рад Наставно-научног већа отворен за јавност  

седници може присуствовати и већи број студената у договору између директора и 

Председника Студентског парламента, без права гласа. Три члана из реда студената бира 

Студентски парламент Школе у складу са овим Статутом. 
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б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и 

квантитативно оцењује неке од следећих елемената: 

1. учешће студената у телима за обезбеђење квалитета; 

S/снага 

 исказивање иновативност учешћем у телима за обезбеђивање квалитета; 

 демонстрирање савремености и информисаности; 

 доступност новим информацијама; 

 поређење са другим студијским програмима; 

 присуствовање чланова студентског парламента на седницама наставно-научног 

већа; 

 чланство студената свету школе и комисији за обезбеђење квалитета. 

 

W/слабост 

 незаинтересованост за учешће у телима за обезбеђење квалитета; 

 преоптерећеност редовним обавезама и очекивањима; 

 усмереност искључиво на личне интересе; 

 могућност да студенти сведоче нескладу и конфликтима унутар колектива и 

управе; 

 неразумевање садржаја окојима се одлуке доносе; 

 површност и незаинтереосваност студената. 

 

O /шансе , прилике 

 исказивање сопственог мишљења; 

 интегрисање у тела за обезбеђење квалитета; 

 равноправан однос са структурама Школе и партнерски односи. 

 

T / претње 

 запостављање општег интереса у односу на лични; 

 могућност за сталним присуством повратне спреге од стране корисника установе 

током процеса доношења одлука; 

 опасност да конструктнивно учешће пређе у деструктивно или површно; 

 неуспех да се студентима предоче импликације донешених одлука и важност тема 

о којима се одлучује. 

 

 

2. учешће студената у самовредновању; 

S/снага 
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 студенти су значајни актери чије се мишљење уважава и поштује; 

 студенти су равноправни партнери у комуникацији о самовредновању. 

 

W/слабост 

 некритичност; 

 субјективно обојена мишљења. 

 

O /шансе 

 Рад на иновирању и подизању квалитета рада Школе. 

 

T /претње 

 Учешће због личних интереса и залагање за слабије критеријуме и већу пролазност 

(нпр. на испитима) као и за стицање већег броја поена. 

 

 

3. студентску евалуацију установе, студијских програма, наставе. 

S/снага 

 исказивање ставова који треба да утичу на квалитет наставе; 

 спремност већине студената да учествују и тиме помогну себи и генерацијама које 

долазе; 

 евалуација буди осећај припадности и права на изношење мишљења; 

 

W/слабост 

 превелика очекивања; 

 претеривање у захтевима; 

 претенциозне сугестије; 

 недоследност у критеријумима; 

 невалидност одговора због страха од казне; 

 површно попуњавање анкета и незаинтересованост одређеног дела студената; 

 

O /шансе, прилике 

 анонимно исказују своје мишљење и дају конкретне предлоге; 

 повећање нивоа квалитета рада установе; 

 уважавање мишљења студената о могућим новим смеровима; 

 бenchmarking: студентска евалуација школе у контексту других школа - 

упоређивање перформанси; 

 утицај на креирање, конзистентност и доследност критеријума.  
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T / претње 

 исказивање личних ставова који могу бити одраз личних анимозитета, а не 

објективног мишљења; 

 критизерство, а не критика; 

 страх студената од замерања и казне; 

 отпор наставника према овој врсти процене; 

 подилажење студентима од стране професора у жељи за бољим резултатима 

евалуације. 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13 

 

 наставници треба да студентима омогуће списак адекватне литературе; 

 вежбе и семинаре моделирати према захтевима студената тако да омогућавају 

стицање практичних вештина које су предвиђене програмом наставе; 

 на неким наст. предметима јасније дефинисати циљеве и задатке предмета;  

 утицај студената  на креирање, конзистентност и доследност критеријума; 

 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 13  

Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и 

провери квалитета  - Правилник о самовредновању и оцењивању 

 

 

На основу чл. 17 Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС бр. 76/2005) Управни одбор ВШОВ ,,Зора 

Крџалић Зага” из  Кикинде,  на седници одржаној 17.10.2006. године,  донео је следећи Правилник, који је 

ступио на снагу 25.10.2006. године, у следећем тексту 

 

 

ПРАВИЛНИК О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ 

ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА РАДА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ         

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником уређује се начин реализације програма самовредновања студијских програма, 

наставе и услова рада, као и начин учешћа студената у процесу самовредновања у ВШОВ ''Зора Крџалић 

Зага'' ( у даљем тексту: Школа ).     

 

Члан 2. 

 

Стратегију обезбеђења квалитета доноси Управни одбор на предлог директора Школе, која се 

објављује и промовише како интерној, тако и екстерној јавности. 

 

 

 I I  САМОВРЕДНОВАЊЕ 
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1.Комисија за самовредновање 

 

Члан 3. 

 

Програм самовредновања и оцене квалитета студијских програма, наставе и услова рада у Школи 

спроводи Комисија за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада 

(у даљем тексту Комисија). 

 

Члан 4. 

 

Комисију  именује директор Школе. 

 

Члан 5. 

 

Комисија има 5 (пет) чланова од којих су три из реда наставника, један из ненаставног особља и 

један представник студената. 

Чланови Комисије се бирају на мандатни период од три године, осим представника студената, који 

се бира на годину дана, без ограничења броја мандата за све чланове. 

Приликом именовања чланова Комисије директор, међу изабраним члановима именује председника 

Комисије.  

На првој седници Комисије  врши  се примопредаја са представницима Комисије из претходног 

сазива.. 

Председник Комисије је одговоран за планирања и координацију њеног рада. 

 

Члан 6. 

 

 Комисија се састаје најмање једном свака 3 (три) месеца, а може се састати и на образложени захтев 

било ког члана. 

 О раду на седницама Комисије сачињава се записник, а одлуке које се доносе на Комисији су 

извештај, налози и указивања. 

 Извештај, који обухвата свеобухватну анализу свих сегмената предвиђених овим Правилником 

Комисија подноси једном у 3 (три) године, а периодичне извештаје по појединим сегментима, најмање 

једном, на крају године.    

 Комисија налогом ангажује,  уз захтев да јој поднесу извештај, компетентна лица, односно 

оперативне групе за обраду појединих питања, руководиоца студијског програма, рецензенте, шефа одсека 

за наставу и студентска питања, секретара, шефа рачуноводства, студентски парламент и сва друга лица и 

органе која јој могу пружити податке који  ће јој помоћи у њеном раду. 

 Када у свом раду уочи аномалије, у било којем сегменту, Комисија упућује директору образложено 

указивање ради предузимања мера у оквиру његове надлежности. 

 

Члан 7. 

 

Комисија се бави следећим пословима: 

1. спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских  

      програма, наставе и услова рада; 

2. примењује критеријуме и поступке из правилника и других општих  

      аката  које доноси Министарство просвете и спорта; 

3. на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку  

      и резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за  

      оцену квалитета студијских програма, наставе и услова рада; 

4.  даје предлог Наставном већу за доношење стандарда и процедура за  

     обезбеђење квалитета; 

            5.  поступак самовредновања спроводи се у интервалима од три    

                  године;              

6.   подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања   

             директору Школе, којем је одговорна за свој рад, а информише  

                  и Наставно веће  и Управни одбор;      

 

            7.   обавља и друге послове из своје надлежности у складу са  

              Статутом   и овим Правилником. 
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Члан 8. 

 

Комисија може ангажовати компетентна лица, односно оперативне групе за обраду појединих 

питања (израда извештаја о кадровима, студентима, ненаставном особљу, о менаџменту Школе, о раду 

Студентске службе, издавачкој делатности, набавкама опреме и друго). 

 

2.Циљеви самовредновања  

 

Члан 9. 

 

Циљеви самовредновања су побољшање квалитета наставног процеса, студијских програма и 

услова рада. 

 

3.Извештај о самовредновању  
 

Члан 10. 

 

Извештај о самовредновању Школе мора да садржи извештаје о: 

1. опису Школе; 

2. организацији студијских програма и доказе о унапређењу наставе; 

3. раду наставника и сарадника и извештај о њиховој компетентности; 

4. раду са студентима; 

5. реализацији пројеката; 

6. сарадњи са другим школама и институцијама; 

7. студентској евалуацији (анкете студената); 

8. анкетама запослених; 

9. раду студентске и осталих административних служби; 

10. раду издавачке делатности; 

11. раду библиотеке; 

12. раду финансијске службе. 

  

 

III СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
 

1. Општи подаци 

 

Члан 11. 

 

За податке о матичној установи одговоран је секретар Школе. 

 

Члан 12. 

 

За називе диплома одговоран је секретар Школе. 

 

2. Организација студијског програма 

 

Члан 13. 

 

Садржај, начин реализације, сврха и циљ студијског програма дефинисан је Статутом Школе. 

 

Члан 14. 

 

Школа може да тражи мишљење о квалитету својих студијских програма од компетентних 

рецензената. Мишљење рецензената има саветодавни карактер. 

 

Члан 15. 

 

За образложење образовне, стручне и ужестручне области и обезбеђење потребних критеријума 

студијског програма одговоран је руководилац студијског програма. 

 

Члан 16. 
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Руководилац студијског програма је у обавези да попуни одговарајући образац о подели предмета 

на наставнике (образац СПАС - у прилогу Правилника под бр. 1), који представља предлог директору за 

распоређивање наставника по предметима по школским годинама. 

 

Члан 17. 

 

За студијски програм, уџбенике и приручнике који се користе у настави одговоран је предметни 

наставник. 

Предметни наставник обавезан је да попуни образац Програм предмета (образац  - у прилогу 

Правилника под бр. 2). 

 

 

IV НАСТАВА И СТУДЕНТИ 

 

 

1. Организација наставе 
 

Члан 18. 

 

Контрола процеса наставе подразумева покривеност градива наставом, литературом, преклапање 

градива из различитих предмета и начин активирања студената у настави. 

Члан 19. 

 

Организација наставе подразумева план и распоред наставе, величину група на предавањима, 

вежбама, практичним активностима, просторни и технички квалитет наставног простора, информисаност 

наставника и студената о распоредима наставе, испита, колоквијума, хоспитовања и педагошке праксе и 

осталих текућих информација како је предвиђено Статутом Школе. 

За контролу процеса наставе одговоран је шеф Одсека за наставу и студентска питања. 

 

2. Рад наставника 

Члан 20. 

 

Наставно особље је у обавези да попуни одговарајући образац о биографским подацима, радном и 

наставном искуству, издатим публикацијама, учешће у пројектима и сл. (образац  - у прилогу Правилника 

под бр. 3). 

За контролу процеса наставе одговоран је шеф Одсека за наставу и студентска питања. 

 

 

3. Рад са студентима 

Члан 21. 

 

За податке о: 

-  броју студената (укупно, по годинама, смеровима и предметима); 

  -  броју стечених диплома; 

-  броју студената који студирају у месту пребивалишта и ван њега; 

-  просечном трајању студија; 

-  студентским разменама; 

-  организацијама студената и студентским активностима; 

- односу према врсти средњошколског образовања (из којих школа долазе                   

   нови студенти, односно њихово претходно образовање); 

-  контактима са бившим студентима; 

одговорни су руководилац студијског програма и шеф Одсека за наставу и студентска питања. 

 

Члан 22. 

 

За податке о: 

-  процени присутности студената на предавањима и вежбама; 

-  процени оптерећености студената; 

-  студентским пројектима, такмичењима и слично; 

-  начину организовања консултација за студенте; 

одговорни су руководилац студијског програма,  предметни наставник и старешина године. 

Члан 23. 
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За прелазак са других студија или студијских група одговорна је комисија за наставна питања. 

 

 

V ПРОЈЕКТИ 

 

Реализација пројеката 
 

Члан 24. 

 

 Ради реализације пројеката у Школи се доноси Правилник о пројектима и именује Комисија за 

пројекте, решењем директора Школе,  са правима, обавезама и одговорностима, на период од три године и 

са неопходним бројем чланова, који се може по потреби кориговати. 

 На предлог Комисије за пројекте директор доноси одлуку о прихватању пројекта, а Комисија прати  

и одговорна је за реализацију прихваћених пројеката. 

 Комисија за пројекте једном годишње подноси извештај директору, са којим се упознаје наставно 

веће и Управни одбор Школе. 

 

  

VI     САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

 

Члан 25. 

 

Школа остварује сарадњу са другим високошколким установама у земљи и иностранству уз 

сагласност Министарства просвете и спорта (за међународну сарадњу).  

Управни одбор именује Комисију за спровођење сарадње из претходног става. 

  Комисија припрема програм, план и видове сарадње и обавља неопходне радње за реализацију 

сарадње. 

 

 

VII   ВРЕДНОВАЊЕ ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА    

 

1. Анкете студената 

 

Члан 26. 

 

У Школи се преко студентског парламента спроводе следеће  анкете: 

1. анкета нових студената о претходном школовању и начину избора школе и струке; 

2. анкета студената о педагошким квалитетима наставника; 

3. анкета студената друге и треће године студија о раду смера; 

4. анкета студената друге и треће године студија о раду Школе; 

5.анкета дипломираних студената о раду Школе, студијским програмима, условима       

    наставе, опреми, оспособљености за рад и даље напредовање. 

 

 

 

2. Инструменти и реализација анкете 

 

Члан 27.  

 

Писмени упитник – анкета са понуђеним одговорима је основни инструмент студентске евалуације. 

Анкетирање студената је анонимно. 

Упитник садржи питања на која одговори могу да пруже информације о квалитету студијског 

програма, процесу наставе, условима за рад и педагошком раду наставника. 

Обавезна садржина упитника за самовредновање прописана је обрасцима који се налазе у прилогу 

овог Правилника (обрасци  - у прилогу Правилника под бр. 4). 

Поред обавезне садржине, Комисија може допунити упитник додатним питањима или их 

модификовати током процеса евалуације. 

Анкета за студенте прве године са упитником о улазним подацима о успеху у претходном 

школовању, успеху током њега, начину одабира школе, смера и осталих релевантних података обавља се 

при упису године.  
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Студентска служба дистрибуира и сакупља попуњене упитнике приликом уписа. 

Анкета са упитником за евалуацију о наставном процесу и педагошким квалитетима наставника 

спроводи се на крају сваког семестра за учеснике у том делу наставе.  

Анкету спроводе стручно оспособљена лица која студентима дају детаљне информације о начину 

попуњавања упитника.  

Анкета се спроводи у просторијама Школе без присуства наставника. 

Анкета са упитником о раду Школе и студијским програмима спроводи се међу дипломираним 

студентима који попуњавају обрасце анкете након одбране дипломског рада. 

Прикупљене анкете се обрађују од стране  радне групе коју образује директор, а резултати се дају 

на увид  Наставном већу и Управном одбору.  

 

  

Члан 28. 

 

Осим анкета из члана 25. Школа и предметни наставници могу, у договору са студентима, 

организовати и друге облике и инструменте студентске писмене и усмене евалуације. 

 

 

VIII  ВРЕДНОВАЊЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

1.  Анкете запослених 

 

Члан 29. 

 

Комисија за самовредновање врши испитивање задовољства запослених, обезбеђеним условима за 

рад и стручно усавршавање, зарадом и међуљудским односима и другим питањима по потреби. 

 

2.  Инструменти и реализација анкете 

Члан 30. 

 

Писмени упитник – анкета са понуђеним одговорима је основни инструмент самовредновања 

запослених.  

Анкетирање запослених је анонимно. 

Упитник садржи питања на која одговори могу да пруже информације о задовољству запослених, 

обезбеђеним условима за рад и стручно усавршавање, зарадом и међуљудским односима. 

Обавезна садржина упитника прописана је обрасцем који се налази у прилогу овог Правилника 

(образац  - у прилогу Правилника под бр. 4). 

Поред обавезне садржине Комисија може допунити упитник додатним питањима, или их 

модификовати током процеса самовредновања.  

Анкета са упитником спроводи се једном годишње.  

Спроводе је стручно оспособљена лица.  

За стручну анализу резултата Комисија може, уз сагласност директора, ангажовати лица са стране 

(лекаре, педагоге, психологе и сл.). 

Прикупљање анкете се обрађује од стране Комисије, а резултати се дају на увид члановима 

Наставног већа, Управног одбора и ваннаставном особљу. 

 

 

IX ОДСЕК ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА И  

      АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

 

Члан 31. 

 

Рад службе за студентска и наставна питања оцењују студенти и наставници путем анкета.  

Исти метод се користи и за оцену рада административне службе, службе правних послова, 

рачуноводства, библиотеке,  одржавања хигијене и рада фотокопирнице са скриптарницом . 

 

 

X  ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Члан 32. 
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Оцену рада издавачке делатности у вези уџбеника, скрипти и друге литературе која се користи у 

Школи врши Наставно веће и студенти путем анкета о квалитету, ценама и заступљености студијских 

програма у уџбеницима, практикумима, збиркама задатака и др. 

Оцена издавачке делатности везану за научну делатност наставног особља врши се у складу са 

Правилником о издавачкој делатности у Школи. 

 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

 

Овај Правилник се доноси у ВШОВ ''Зора Крџалић Зага'' и служи за обезбеђивање података 

неопходних за акредитацију Школе ради прерастања Високу струковну школу. 

Овај Правилник служи и као предлог нацрта Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада за  струковни факултет, по добијању акредитације за његово 

оснивање и као такав ће бити предмет разматрања и усвајања од стране новоформираног Савета, као органа 

управљања. 

 

Члан 34. 

 

Саставни део овог Правилника су и обрасци упитника за самовредновање. 

 

 

Члан 35. 

 

Правилник ступа на снагу и примењује се  8-ог  дана од дана усвајања и стављања на огласну таблу. 

Правилник је усвојен на седници Управног одбора одржаној дана 17.10.2006. године. 

      

     Члан 36. 

 

Правилник је стављен на огласну таблу 18.10.2006. године, а почиње да се примењује од  

25.10.2006. године. 

 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА     

 

               др Лазар А. Ђорђевић, спец. стом. 

 

 

 

Прилог 13.2 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и 

провери квалитета (Стратегија обезбеђења квалитета) 

 

Усвојено на седници Наставно научног већа 16.01. 2014 и са допунама на седници 13 

.02. 2014. ВШССОВ  Кикинда. 

 

Полазећи од Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр.76/2005, 

100/2007-аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010)  и на основу других релевантних 

документа (видети под  релевантни документи), а који чине полазне основе  за 

дефинисање и реализацију Стратегије обезбеђења квалитета, 

 

Висока школа струковних студуија  за образовања васпитача у Кикинди  (у даљем 

тексту Школа) одредила је Стратегију обезбеђења квалитета у следећим приоритетним 

областима: 
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- студијски програми на основним и специјалистичким студијама, 

- наставни процес на основним и специјалистичким студијама, 

- студенти – континуирано учешће студената у унапређењу-провери квалитета, 

- научно-истраживачки, уметнички  и стручни рад, 

-  наставници и сарадници, 

- уџбеници, литература, библиотечки и информатички ресурси, 

-  управљање Школом и ненаставна подршка, 

-  простор и опрема, 

-  стална сарадња са локалном заједницом, послодавцима, Националном службом за  

запошљавање, академском заједницом и сродним високошколским установама у земљи и  

иностранству,  

- јавност у раду, општи развој Школе и финансирање. 

 

Релевантни документи који чине полазне основе за дефинисање и реализацију Стратегије 

обезбеђења квалитета су: 

14.  Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом 

образовању (1997) коју је наша држава ратификовала 2003. године; 

15. Болоњска декларација (1999) коју је наша држава потписала 2003. године; 

16.  Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа (“Службени Гласник РС”, 106/06); 

17.  Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа (“Службени Гласник РС”број 106/06, 112/08); 

18. Правилник о стандардима и поступку акредитације високошколских установа и 

студијских програма („Службени гласник РС“, 106/06); 

19.  Политика обезбеђења квалитета и самовредновања Универзитета у Новом Саду 

(коју је усвојио Сенат Универзитета у Новом Саду на седници 2. јула 2009. године); 

20.  Статут Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; 

21. Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди који је сачинила и усвојила Комисија 

за акредитацију и проверу квалитета на седници одржаној 14.09.2012.године у 

Београду; 

22. Анализа стања наставних и ненаставних процеса у Школи (SWOT анализе); 

23. Годишњи извештаји о раду Школе у протекле три године; 

24. Финансијски извештаји Школе у протекле три године; 

25. Правилник о самовредновању Школе; 

26. Остали правилници и други акти Школе. 

 

ВИЗИЈА , МИСИЈА, ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

 

 

ВИЗИЈА 

 

Полазећи од чињенице да високо образовање има сврху  само ако негује културу која 

промовише социјалне и моралне вредности и циљеве за постизање бољег квалитета 

живота у друштву учења и знања, визија руководства, свих запослених и студената је да 

развију Школу у институцију  препознатљиву по квалитету образовања  васпитача са 

високим професионалним, радним и педагошким компетенцијама из свих области 

васпитно образовног рада. 

 

МИСИЈА 
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Опредељење Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је да у 

свим организационим структурама стално изграђује културу обезбеђења квалитета и тежи 

високој репутацији у  Националном и Европском простору високог образовања и очувању 

језичких, културних и националних специфичности мултикултуралног окружења у коме је 

лоцирана.  Изграђена свест и сталноприсутна култура о унапређењу квалитета су мисија и 

развојни курикулум Школе.  

Квалитет високог образовања је динамична категорија у чијој се суштини налази тежња ка 

сталном унапређењу свих процеса и њихових исхода. Зато је језгро компетентности – 

усредсређеност на студента и корисника услуга, додатни принцип успешности који се 

огледа кроз колективни напор Школе да подржава иновације путем прилагођавања 

променама у образовном окружењу и осигурање конкурентских предности на тржишту 

рада. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ  СТРАТЕГИЈЕ  ОБЕЗБЕЂЕЊА  КВАЛИТЕТА 

 

1. Академске слободе и право сваког појединца да се образује; 

2. Поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих видова  

дискриминације; 

3. Уважавање хуманистичких и демократских вредности Националне и Европске 

традиције; 

4. Усклађивање са Европским системом образовања и унапређивање академске 

мобилности наставног особља и студената; 

5. Партиципација студената у управљању и одлучивању, посебно у вези са питањима која 

су од значаја за квалитет наставе; 

6. Обезбеђивање ефикасности и ефективности студирања и квалитета резултата (стечених 

знања, вештина и других компетенција) од интереса за ширу друштвену заједницу; 

7. Јединство процеса наставе и научно-истраживачког, стручног  и уметничког рада и 

стваралаштва; 

8. Доступност и равноправност образовања; 

9.  Организациона аутономија Школе и отвореност Школе према широј јавности; 

10. Јавност у раду и општи развој Школе. 

  

    СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ЦИЉЕВИ У ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА  

 

Полазећи од чињенице да Болоњски процес тежи хармонизацији, а не стандардизацији 

процеса образовања, и да покретачка снага развоја лежи у разноврсности хармонизованог 

система, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди одредила 

је следеће стратешке правце: 

 

Стратешки правац 1: 

Испунити  захтеве квалитета прописане кроз националне стандарде за акредитацију 

високошколских установа и студијских програма свих нивоа студија. 

Циљеви: 

1.1. Континуирано побољшање квалитета постојећих и развијање нових студијских 

програма. 

1.2. Повећање интересовања за студирање у Школи и повећање броја студената - 

корисника услуга Школе, сталном промоцијом свих студијских програма и квалитетом 

њихове реализације. Укључивање студената у све релевантне процесе високошколске 

установе. 

1.3. Унапређење квалитета и обима научно-стручно-истраживачких активности и 

уметничког рада наставног особља. 
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1.4. Развијање националне и међународне сарадње са сродним високошколским 

установама. 

1.5. Стална сарадња са васпитно образовним установама и ослушкивање потреба праксе и 

тржишта рада. 

 

Стратешки правац 2: 

Стално побољшање просторних, материјално-техничких и финансијских услова 

студирања и рада свих запослених у Школи. 

Циљеви: 

2.1. Унапређење инфраструктурних услова и опремљености радног простора Школе. 

2.2. Побољшање финансијске основе рада Школе. 

2.3. Подстицање примене савремених технологија у настави, учењу и другим процесима 

високошколске установе.  

 

Стратешки правац 3: 

Квалитет управљања људским ресурсима у Школи. 

Циљеви: 

3.1. Успостављање система утврђивања потреба за ангажовањем и развојем људских 

ресурса у Школи (наставно и ненаставно особље). 

3.2. Креирање система материјалних и нематеријалних подстицаја за континуирано  

стручно и научно усавршавање запослених. 

3.3. Подстицати културу тимског рада и културу међуљудских односа. 

 

Прилог 13.3. Мере и субјекти обезбеђења квалитета  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

Наведени стратешки циљеви ће се реализовати применом следећих мера за обезбеђење 

квалитета: 

1. Обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и установе, у складу 

са стандардима Националног савета за високо образовање у интервалима од највише од 

три године, односно, по потреби и у краћим инервалима, у складу са општим актом 

Школе; 

2. Успостављање сталног тела за праћење и контролу квалитета у Школи – сада Комисија 

за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада, а 

која има задатак да стално прати и контролише квалитет високог образовања у Школи  да 

предлаже мере за унапређење квалитета и даљег развоја високог образовања и да најмање 

једном годишње подноси извештај Наставно - научном већу Школе. 

3.Обезбеђење људских ресурса и инфраструктуре за прикупљање и обраду података од 

значаја за анализу и оцену квалитета и степена успешности у остваривању постављених 

циљева и задатака; 

4. Припрема за поновну акредитацију Школе, у складу са стандардима Националног 

савета за високо образовање у Законом прописаном року; 

5. Међународна сарадња кроз размену стручних знања и искустава наставника и 

студената; 

6. Успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима у циљу 

добијања повратне информације о квалитету студијских програма и компетенција које су 

стекли дипломирани студенти завршетком студија (примена стечених знања у пракси); 

7. Спољашња провера квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо 

образовање коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу квалитета; 
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8. Обавеза да се у обављању делатности високог образовања остварује јединство 

образовног, стручног, уметничког и научноистраживачког рада чији се садржаји и 

резултати, односно знања користе у наставном процесу; 

9. Обезбеђење ресурса за унапређење квалитета: финансијских, просторних, кадровских, 

организационих, материјалних и техничких; 

10. Обавеза да стално промовише и изграђује културу квалитета у Школи, као и стручно 

усавршавање особља које активно учествује у овим процесима (семинари, радионице, 

контакти и размена искустава и информација са другим домаћим и међународним 

институцијама) ; 

11. Обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на интернет страници 

Школе. 

12. Стална сарадња са локалном заједницом, васпитно - образовним и културно 

уметничким друштвима и другим високошколским институцијама у земљи и 

иностранству. 

8.ЗЗзз 

ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

 

Стратегија обезбеђења квалитета ће се реализовати извршавањем општих и специфичних 

задатака  

 

Општи задаци  

12. Креирање услова и потребне финансијске подршке за обезбеђење квалитета и 

реализацију сталне контроле у циљу веће ефикасности студија. 

13. Доношење општих аката, правилника и процедура којима се утврђују области, 

стална тела и поступци праћења, самовредновања и евалуације, унапређивања и 

развоја квалитета студијских програма, наставе и свих других наставних и 

ненаставних процеса у Школи. 

14. Дефинисање области обезбеђења квалитета у складу са Правилником о стандардима 

за самовредновање и оцењивање високошколских установа. 

15. Самовредновање квалитета образовања у интервалима од 3 године, а по потреби и у 

краћим интервалима у складу са актима Школе. 

16. Остваривање јединства у обављању делатности високог образовања и стручног рада 

чији се резултати користе за унапређење наставног процеса. 

17. Развој потребних кадровских ресурсра и улагање у њихово перманентно 

усавршавање и напредовање. 

18. Успостављање сарадње са дипломираним студентима и послодавцима и праћење 

нивоа њихових компетенција. 

19. Обезбеђење инфраструктуре за прикупљање, обраду, анализу и оцену квалитета 

успешности постављених циљева и задатака. 

20. Редовно јавно публиковање резултата вредновања квалитета на интернет страници  

Школе и у периодичним публикацијама. 

21. Утврђивање сталне промоције квалитета кроз размену информација, искустава и 

изградњу културе квалитета у Школи у свим процесима. 

22. Израда плана активности контроле квалитета од стране Комисије за 

самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова 

рада. 

 

Специфични задаци 

8. Стални развој постојећих и креирање нових студијских програма ; 

9. Стално инвестирање у кадровске ресурсе, простор, информационе технологије 

и другу опрему ради достизања националних и међународних стандрада у тој 

области; 
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10. Усклађивање броја наставника и сарадника са националним и међународним 

стандардима; 

11. Поштовање високих критеријума за избор наставника и сарадника и њихово 

усклађивање са националним и међународним критеријумима; 

12. Стално стручно усавршавање наставника и сарадника и едукација у области 

педагогије, андрагогије, психологије, информационих технологија, менаџмента 

и вештина комуникације; 

13. Поштовање високих критеријума за издавачку делатност (уџбеници, 

приручници, збирке задатака и сл.) наставника и сарадника који су усклађени са 

националним и међународним стандардима; 

14. Стална набавка национално и међународно признате литературе релевантне за 

студенте и наставнике Школе, као и ненаставно стручно особље. 

 

СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Субјекти обезбеђења квалитета су сви запослени и студенти Школе. Они раде на 

обезбеђењу квалитета у домену свог основног посла у Школи и кроз одговарајућа тела и 

органе: 

 Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе 

и услова рада; 

 Наставно научно веће; 

 Савет Школе; 

 Директор Школе; 

 Управа Школе; 

 Студентски парламент. 

 

Права и обавезе свих субјеката обезбеђења квалитета су регулисана Статутом и другим 

општим актима Школе. Сви субјекти имају право и обавезу да учествују у обезбеђењу 

квалитета на свом  радном месту и кроз учешће у раду тела која обезбеђују квалитет. 

 

Листа чланова комисије за контролу квалитета 

Р.Б. Име средње слово презиме  Звање 

1. др Љиљана М. Крнета професор струковних студија 

2. др Јасмина М. Арсенијевић професор струковних студија 

3. др Бранко Ј. Прентовић професор струковних студија 

4. Синиша М. Одаџин ненаставно особље 

5. Радован А. Глигорин студент 
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СТАНДАРД 14: СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА 

ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА  

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда  

 Систематско праћење и периодичне провере квалитета  ВШССОВ одређује  у 

односу на структуру Правилника о стандардима и поступака за акредитацију 

високошколских установа и студијских програма, Правилника о стандардима и поступку 

за спољашњу проверу квалитета високошколских установа и упутствима Министарства 

просвете РС.  

 ВШССОВ формирала је Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада (у даљем тексту Комисија) коју чине 

представници наставног и ненаставног особља и студената.  У прикупљању података 

учествују све службе школе. Послове статистичке обраде података и анализе истих 

обављају стручни чланови Комисије и стручни чланови Наставно научног већа. 

   

 Активности систематског праћења и  провере квалитета односе се на : 

- утврђивање начина прикупљања података; 

- списак извора података; 

- методологија анкетирања ( време анкетирања, садржина упитника, индикатори 

квалитета, репрезентативни узорак ); 

- обављање анкетирања, обрада и анализа података и припрема извештаја о 

резултатима; 

- дефинисање стратешког плана  развоја школе за период до 2020. године; 

- анализа и пројектовање активности на основу резултата SWOT анализе, 

квалитативна и квантитативна (попис послова, предлог извршилаца ); 

- сачињавање Извештаја о резултатима анализе. 

 

  ВШССОВ је обезбедила услове и инфрастуктуру за редовно и систематско 

прикупљање података потребних за оцену квалитета у областима које су предмет 

самовредновања према индикаторима који су примерени и усаглашени са природом 

наставног процеса и садржином студијских програма. Настоји се да се обезбеди редовна 

повратна информација од послодаваца и Националне службе за запошљавање о 

перспективи запошљавања бивших студената. Формирана је база података о резултатима 

самовредновања и они су доступни јавности објављивањем на сајту ВШССОВ 
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 Област педагошко-дидактичких ресурса (потенцијала, извора) као битан сегмент 

побољшања квалитета представља незаобилазни елемент самовредновања квалитета 

образовања.  Према извештајима Комисије наводимо карактеристике школе као 

показатеље ефикасности и квалитета: 

 

-  јасно утврђени циљеви и норме  - основ за то је  дефинисани студијски план и 

програм али и  специфични циљеви који  подразумевају   тимски рад у праћењу 

квалитета; 

- заједничко планирање, доношење одлука и вредновање - колектив заједно са 

органима пословођења и руковођења, одговоран је за реализацију и дефинисање 

задатака на праћењу квалитета;  

- усмереност на развој модела вредновања ( евалуацијски модел ) који укључује 

самоанализу, показатеље квалитета, студентско вредновање наставника, 

вредновање студената. 

-  развој корективних поступака у случају незадовољавајућих резултата процеса 

вредновања; 

-  успостављање система награђивања достигнутог квалитета.  

 

 Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 14 

- укључивање академске средине  у анализу деловања постојећег система; 

- стучни састанци радних група које ће расправљати о стандардима , критеријумима 

квалитета, поступцима вредновања и интерпретацијама резултата вредновања; 

- синтеза искустава у систему осигуравања квалитета; 

- интензивирати обуке у школи о менаџменту управљања квалитетом; 

- омогућити "едукацију едукатора". 

  

 

д) Показатељи и прилози за стандард  14  

Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о 

активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета  

у циљу одржавања  и  унапређење квалитета рада високошколске установе. 

Сајт Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди садржи 

основне информације за студенте и наставно оосбље. Сајт се редовно ажурира. 

Информације које се могу наћи на сајту Школе.   
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1. На сајту Школе http://www.vaspitacka.edu.rs налазе се подаци, документи везани 

за студијксе програме, акта школе, информације за студенте, обавештења, 

распореди.... 

2. На сајту у менију Запослени и активности налази се подмени Алумни клуб (за 

Позив за Алумне, за формулар за пријаву, Извештај о припремама за оснивање 

Алумни клуба ВСОВ НС као и презентација којом је иницијалној групи бивших 

студената 2012.године приказана намера оснивања Школског Алумни клуба. 

http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Ite

mid=174 

3. На сајту у менију О школи налази се подмени Издавачка делатност. У том менију 

су предвиђени подменији Уџбеници и наставни материјали и Часопис „Кругови 

детињства”. У првом подменију има података о уџбеницима и наставним 

материјалима, они се надаље прикупљају од наставника, док је у подмениjу 

Часопис „Кругови детињства” приказана богата активност редакције часописа. 

Све наведено, почев од Речи уредништва доступно је преко адресе  

http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Ite

mid=174 

упутство  ауторима 

http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Ite

mid=175  

информације о часопису 

http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php. 

ангѕал?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=176   

на истој адреси сајта налазе се елекронски примерци свих до сада издатих и 

уређених бројева Часописа. 

http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Ite

mid=173 

4. Студије је назив менија који садржи подменије основних и специјалистичких 

студија, потом, Личне карте предмета, Књигу наставника и, на крају, подмени под 

називом Целоживотно образовање у коме је у секцијама именима Дошколавање и 

Акредитовани програми стручног усавршавања представљена група активности 

којима Школа и њени наставници и сарадници изграђују и одржавају један веома 

важан круг активности у којима се обезбеђује задовољавање потреба струковних 

васпитача, њених бивших студената и других (на пример, стручних сарадника у 

http://www.vaspitacka.edu.rs/
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=174
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=174
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=174
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=174
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=175
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=175
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=176
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=173
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=173
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предшколским установама) који изводе васпитно-образовне активности са 

предшколском децом 

(http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=258&It

emid=190) 

Даље, на следећих неколико адреса могу се погледати правилници и други 

материјали који се налазе у менију Документа: 

5. Стратегија обезбеђења квалитета – http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/strategija 

obezbedjenja kvaliteta.doc  

6. Мере и субјекти обезбеђења квалитета – 

http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/subjekti i mere.doc  

7. Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета – 

http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/akcioni plan.doc  

8. Књига предмета – http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/knjiga predmeta.doc   

9. Личне карте предмета – http://www.vsov.edu.rs/sluzba/ispiti/lk.htm  

10. Распоред наставе – предавања, вежбе и стручна пракса –

http://www.vsov.edu.rs/span/span3.htm  

11. Распоред методичке праксе по вртићима – http://www.vsov.edu.rs/span/span2.htm   

12. Правилник о студирању – http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/pravilnik o 

studiranju.doc  

13. Подмени О оцењивању – http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/pravilnik o 

ocenjivanju.doc доноси на увид компилацију чланова из Статута и Правилника о 

студирању који уређују питања оцењивања; 

14. Правилник о самовредновању – http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/prvilnik o 

samovrednovanju.doc  који је у оближњем подменију пропраћен Извештајем о 

самовредновању који је написан и усвојен 2011. године за претходни период 

вредновања; 

15. Правилник о уџбеницима – http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/pravilnik o 

udžbenicima.doc  

16. Списак чланова Комисије за обезбеђење квалитета – 

http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Ite

mid=153 

17. Списак чланова Савета школе – http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/savet skole.doc  

18. Списак чланова Студентског парламента – 

http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Ite

mid=130  

http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=190
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=190
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/strategija%20obezbedjenja%20kvaliteta.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/strategija%20obezbedjenja%20kvaliteta.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/subjekti%20i%20mere.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/akcioni%20plan.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/knjiga%20predmeta.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/ispiti/lk.htm
http://www.vsov.edu.rs/span/span3.htm
http://www.vsov.edu.rs/span/span2.htm
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/pravilnik%20o%20studiranju.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/pravilnik%20o%20studiranju.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/pravilnik%20o%20ocenjivanju.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/pravilnik%20o%20ocenjivanju.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/prvilnik%20o%20samovrednovanju.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/prvilnik%20o%20samovrednovanju.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/pravilnik%20o%20udžbenicima.doc
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/pravilnik%20o%20udžbenicima.doc
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=153
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=153
http://www.vsov.edu.rs/sluzba/oskoli/savet%20skole.doc
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=130
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=130
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19. Програм и план рада  Студентског парламента  

http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Ite

mid=131 где се налазе Програм и План рада,  извештај о раду Студентског 

парламента у периоду школска 2014/2015. година, као и записници и извештаји о 

активностима Студентског парламента. 

 

 

Прилог: 14.2 Евалуација наставе - Извод из извештаја о евалуација наставе 2013/14 

године 

 

Опредељење Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је да у 

свим организационим структурама стално изграђује културу обезбеђења квалитета. 

Наставни и ненаставни процеси, од 2005-те године, предмет су интерних евалуација и 

сталног кориговања у циљу побољшања квалитета образовне услуге. 

 

Евалуација наставе спроводи се према прописаним стандардима  и обухвата основне 

студије на свим годинама и смеровима, специјалистичке студије на свим модулима и 

наставу на дошколовању. Примарна сврха евалуације је стварање основе за дијалог о 

облицима и садржини наставе између наставника и студената.  

 

Студенти имају активну улогу  у спровођењу стратегије обезбеђења квалитета. Посебно је 

значајна оцена квалитета наставног процеса која се утврђује анкетирањем студената. У 

поступку самовредновања разматра се оцена студената о квалитету наставног процеса. 

Успешна студентска евалуација је предуслов побољшања наставе.  

 

Евалуација наставе школске 2013/14 године, обухватила је све студијске програме на све 

три године основних студија: струковни васпитач деце предшколског узраста; струковни 

васпитач за традиционалне игре; струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и 

социјалним установама; струковни педагошки асистент; све модуле на специјалистичким 

студијама, и на дошколовању. Сви наставни предмети, наставници и сарадници у настави 

оцењени су од стране студената. Анкетирање је почело после јануарско-фебруарског 

испитног рока, у марту 2014.-године и завршено је у мају 2014. године. Морамо нагласити 

да нису сви наставници били у истом положају, јер на појединим смеровима и изборним 

предметима број студената се знатно разликује. Такође, наставици који су оцењени после 

испитног рока, имају ниже просечне оцене од наставника који су оцењени пре испитног 

рока. 

Мерне инструменте, два упитника за вредновање квалитета наставе и вредновање рада 

наставника (видети у прилозима), креирале су др Јасмина Арсенијевић и Лидија 

Мишкељин, специјалиста педагошких наука.  

http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=131
http://www.vaspitacns.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=131
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Просечне оцене за професоре и наставне предмете су следеће: 

 

Просечне оцене за наставне предмете 

Основне студије - просечна оцена за наставне предмете:  

на првој години 4,35 

на другој години 4,23 

на трећој години 4,17 

Специјалистичке студије - просечна оцена за наставне предмете 4,84 

Дошколовање- просечна оцена за наставне предмете 4,61 

Општа оцена за наставне предмете: 4,46 

 

Просечне оцене за професоре: 

Основне студије, прва година : 4,29 

Основне студије, друга година: 4,21 

Основне студије, трећа година: 4,06 

Специјалистичке студије, сви модули: 4,86 

Дошколовање: 4,64 

Општа оцена за професоре:4,41 

 

Закључак:  

1.Студенти су боље оцене дали наставним предметима а мање наставницима. 

2. Студенти су имали велико, активно учешће у евалуацији наставе и наставника, од 

организације евалуације, дистрибуције упитника до уноса података. 

3. Студијски програми на свим смеровима и нивоима студија, осим на дошколовању, 

имају велики број наставних предмета, што би требало размотрити до следеће 

акредитације у смислу новог, савременог и мањег студијског програма и новог 

курикулума. 

4. Струковни педагошки асистенти немају методике наставе, што сматрамо слабошћу 

студијског програма на овом смеру. 
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Кроз евалуацију наставе и наставника могли смо приметити и извесну дозу субјективне 

оцене студената према појединим наставницима и наставним предметима, како у 

позитивном, тако и у негативном смислу. 

Председница Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада 

Др Љиљана Крнета, проф. 

 

Резултати испитивања студената о условима рада и студирања на Високој школи 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 

 

Просечна оцена  -  3,48 

Број анкетираних студената: 93, (друга  година 52  и трећа година 41 ) генерација 2015/16. 

Мерни инструмент: упитник (скала процене ликертовог типа) 

Аутори упитника: др Јелена Мићевић Карановић, др Јасмина Арсенијевић, др Весна 

Срдић 

Припрема, координација и организација испитивања: др Љиљана Крнета 

Операционализација (дистрибуција и прикупљање упитника): др Љиљана Крнета - са 

студентима друге године, мр Ангела Месарош Живков - са студентима треће године 

 

Прилог 14.3. Упитник за вредновање квалитета наставе од стране студената 

 

Аутори: Лидија Мишкељин, специјалиста, др Јасмина Арсенијевић 

 

НАСТАВНИК________________________________________ 

ПРЕДМЕТ_____________________________________ 

СТАТУС ПРЕДМЕТА:  1- обавезни  2- изборни      

ГОДИНА СТУДИЈА/СЕМЕСТАР__________________ 

 

Поштовани студенти и студенткиње, 

У оквиру самовредновања и вредновања наставе на Високој школи за образовање 

васпитача у Кикинди сачињен је упитник помоћу кога можете изразити своју процену 

квалитета наставе ваших наставника на сваком предмету. Ваши одговори могу скренути 

пажњу на недостатке и тешкоће у настави и тако утицати на побољшање њеног квалитета. 

Упитник је анониман и ни на који начин не може утицати на ваш будући успех и 

оцене. Зато вас молимо да се максимално удубите у попуњавање овог упитника и да 

дате искључиво искрене одговоре! 

 

 

Настава 
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На следеће тврдње одговарајте у складу са оценама: 1 – у потпуности се не слажем, 2 – 

углавном се не слажем, 3 – несигуран/на сам, 4 – углавном се слажем и 5 – у потпуности 

се слажем. Заокружите само један одговор. 

1. Тежина градива овог предмета је примерена мом предзнању. 1 2 3 4 5 

2. Изучавање овог предмета је од користи за професију за коју 

се образујем. 
1 2 3 4 5 

3. Материја обрађена на настави допринела је да боље разумем 

и решавам проблеме које предмет покрива. 
1 2 3 4 5 

4. Начин на који је предмет конципиран и одржан доприноси 

да боље савладам градиво. 
1 2 3 4 5 

5.  Начин на који је предмет конципиран и одржан доприноси 

да унапредим знања и вештине потребне за професију за 

коју се образујем. 
1 2 3 4 5 

6. Садржај предмета је актуелан и интелектуално изазован и 

занимљив. 
1 2 3 4 5 

7. Литература за овај предмет је разумљива, оптимална и 

усклађена са тематиком предмета. 
1 2 3 4 5 

8. Литература за овај предмет је доступна студенту. 1 2 3 4 5 

9. Предиспитне обавезе су усклађене са садржајем предмета. 1 2 3 4 5 

10. Мерила за оцењивање су унапред јасно одређена. 1 2 3 4 5 

11. Све потребне информације о предмету пре и током семестра 

доступне су студентима. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Прилог:14.4. Упитник за вредновање квалитета рада наставника од стране студената 

 

Аутори: Лидија Мишкељин, специјалиста, др Јасмина Арсенијевић 

 

НАСТАВНИК мр Ангела Месарош Живков 

ГОДИНА СТУДИЈА/СЕМЕСТАР прва година/први семестар 

 

Поштовани студенти и студенткиње, 

У оквиру самовредновања и вредновања наставе на Високој школи за образовање 

васпитача у Кикинди сачињен је упитник помоћу кога можете изразити своју процену 

квалитета наставе ваших наставника на сваком предмету. Ваши одговори могу скренути 

пажњу на недостатке и тешкоће у настави и тако утицати на побољшање њеног квалитета. 

Упитник је анониман и ни на који начин не може утицати на ваш будући успех и оцене. 

Зато вас молимо да се максимално удубите у попуњавање овог упитника и да дате 

искључиво искрене одговоре! 
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Наставник/наставница 

На следеће тврдње одговарајте у складу са оценама: 1 – у потпуности се не слажем, 2 – 

углавном се не слажем, 3 – несигуран/на сам, 4 – углавном се слажем и 5 – у потпуности 

се слажем. Заокружите само један одговор. 

1. Јасно изражава своја очекивања о понашању, ставу и 

ангажовању студента. 
1 2 3 4 5 

2. Сажима материју и истиче најбитније. 1 2 3 4 5 

3. Користи примере да приближи и појасни градиво. 1 2 3 4 5 

4. Повезује теме унутар и са другим предметима. 1 2 3 4 5 

5.  Подстиче дискусије везане за материју. 1 2 3 4 5 

6.  Подстиче студенте на размишљање и даје корисне повратне 

информације. 
1 2 3 4 5 

7. Вежбе органузије интерактивно, тако да постоји 

комуникација, међузависност и тимски рад студената. 
1 2 3 4 5 

8. Колико су често предавања/вежбе била отказана без најаве: 

      1) никада 

      2) једном или два пута 

      3) више од два пута 

/ / 1 2 3 

9. Коју бисте општу оцену дали наставнику овог предмета у 

целини? (заокружите понуђене оцене) 
1 2 3 4 5 

 

ХВАЛА!!! 
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РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ 

СТУДЕНАТА 

Податке обрадила и представила др Љиљана Крнета 

ПРВА ГОДИНА школске 2013/2014. године, први семестар, сви смерови. 

 

Напомена: студенти су анкетирани после испитног рока у периоду од 25.02.-05.03.2014.г. 
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Др Весна Срдић 106 4,60 4,54 4,63 4,55 4,47 4,53 4,46 4,56 4,54 

Др Јелена Мићевић- 

Карановић 
88 4,81 4,68 4,73 4,50 4,42 4,57 4,32 4,63 4,57 

Мр Мирослава Којић 87 4,18 4,14 4,26 4,08 4,15 4,13 4,21 4,20 4,16 

Др Тамара Грујић 106 4,39 4,09 4,13 3,86 3,95 3,90 3,77 3,86 4,01 

Др Зоран Мијић 106 3,75 3,54 4,08 3,85 3,85 3,80 3,40 3,74 3,75 

Др Миомир Граховац 29 3,52 3,14 3,55 3,21 3,79 3,79 3,28 3,31 3,47 

Мр Ангела Месарош-

Живков 
104 4,62 4,63 4,73 4,07 4,36 4,58 4,72 4,73 4,53 

Др Милан Мађарев 87 4,42 3,76 4,31 3,75 4,46 4,57 4,69 4,08 4,28 

Др Милорад 

Степанов 
88 3,19 2,18 3,34 2,85 2,90 2,57 3,59 3,02 3,04 

Мр Србислава 

Павлов 
106 4,74 4,67 4,70 4,66 4,68 4,64 4,69 4,68 4,68 

Јован Јовановић, 

мастер 
104 4,57 4,46 4,49 4,14 4,41 4,42 4,46 4,42 4,42 
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РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ 

СТУДЕНАТА - 

ПРВА ГОДИНА школске 2013/2014. године, други семестар, сви смерови. 

 

Напомена: студенти су анкетирани пре испитног рока у периоду од 19.05.-31.05.2014.г. 
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Др Ђурђа Солеша 

Гријак 
65 4,66 4,74 4,88 4,65 4,75 4,77 4,78 4,78 4,75 

Др Јасмина 

Арсенијевић 
11 4,45 4,36 4,64 4,64 4,27 4,45 4,27 3,36 4,44 

Др Љиљана 

Крнета 
66 4,85 4,83 4,67 4,61 4,70 4,71 4,89 4,79 4,75 

Маријана 

Силашки, мастер 
67 4,61 4,66 4,63 4,54 4,55 4,57 4,73 4,64 4,61 

Тања Бркљач, 

мастер 
66 4,32 4,30 4,36 4,14 4,33 4,33 4,39 4,33 4,31 

Гордана 

Рогановић, проф. 
15 4,53 4,67 4,67 4,80 4,80 4,80 4,73 4,87 4,71 

 

 



412 

 

РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ 

СТУДЕНАТА-   

ДРУГА ГОДИНА школске 2013/2014. године, трећи семестар, сви смерови. 

 

Напомена: студенти су анкетирани после испитног рока у периоду од 25.02.-05.03.2014.г. 
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Др Тамара Грујић 66 4,56 4,41 4,33 4,09 4,15 4,17 4,06 4,24 4,25 

Др Јелена 

Мићевић- 

Карановић 

14 4,71 4,64 4,00 3,93 3,93 3,93 3,21 4,36 4,05 

Др Зоран Мијић 16 4,50 4,38 4,50 4,19 4,19 4,31 4,50 4,38 4,37 

Тања Бркљач, 

мастер 
66 4,18 4,06 4,21 3,74 4,21 4,24 4,09 4,14 4,11 

Ана Митровић, 

мастер 
54 4,24 4,35 4,48 4,22 4,31 4,44 4,41 4,35 4,35 

Мр Србислава 

Павлов 
55 4,33 4,25 4,33 4,24 4,22 4,22 4,25 4,13 4,26 

Др Љиљана 

Крнета 
66 4,66 4,61 4,61 4,64 4,61 4,57 4,72 4,70 4,63 

Мр Стеван Илић 59 3,44 3,46 3,92 3,76 3,68 3,63 3,34 3,66 3,60 

Др Загорка 

Марков 
53 4,74 4,77 4,85 4,75 4,75 4,81 4,72 4,75 4,77 

Гордана 

Рогановић, проф. 
14 4,14 4,00 4,21 4,07 4,79 4,21 4,14 4,00 4,22 

Мирјана Балаћ, 

проф.  
94 4,71 4,71 4,73 4,50 4,66 4,76 4,68 4,71 4,68 
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РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ 

СТУДЕНАТА - 

ДРУГА ГОДИНА школске 2013/2014. године, четврти семестар, сви смерови. 

 

Напомена: студенти су анкетирани пре испитног рока у периоду од 19.05.-31.05.2014.г. 
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Др Ђурђа Солеша 

Гријак 

26 4,73 4,65 4,50 4,19 4,46 4,50 3,81 4,54 4,41 

Др Мирјана 

Миланков 

61 2,97 2,89 2,87 2,80 2,84 2,85 2,74 3,57 2,85 

Др Драгана 

Стојановић 

9 4,33 4,44 4,56 4,33 4,67 4,33 4,67 4,67 4,48 

Др Снежана 

Ладичорбић 

73 3,67 3,29 3,32 3,47 3,27 3,12 3,11 3,30 3,32 

Слободан Балаћ, 

спец. 

11 3,82 3,82 3,82 3,82 4,00 4,00 4,00 4,00 3,90 

Др Миланка 

Маљковић 

73 4,85 4,85 4,85 4,78 4,86 4,81 4,84 4,81 4,83 

Др Марина 

Растовић,  

69 4,35 4,48 4,51 4,26 4,23 4,28 4,06 4,13 4,31 
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РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ 

СТУДЕНАТА -  

ТРЕЋА ГОДИНА школске 2013/2014. године, сви смерови. Студенти анкетирани од 

19.05.-31.05.2014.г. 

 

 

Б
р
о
ј 

ан
к
ет

и
р
ан

и
х

 с
ту

д
ен

ат
а 

Ја
сн

о
 и

зр
аж

ав
а 

св
о
ја

 

о
ч
ек

и
в
ањ

а 
о

 п
о

н
аш

ањ
у

, 
ст

ав
у

 

и
 а

н
га

ж
о
в
ањ

у
 с

ту
д

ен
та

 

 С
аж

и
м

а 
м

ат
ер

и
ју

 и
 и

ст
и

ч
е 

н
ај

б
и

тн
и

је
. 

 К
о
р

и
ст

и
 п

р
и

м
ер

е 
д
а 

п
р

и
б

л
и

ж
и

 

и
 п

о
ја

сн
и

 г
р
ад

и
в
о

 

 П
о

в
ез

у
је

 т
ем

е 
у
н

у
та

р
 и

 с
а 

д
р

у
ги

м
 п

р
ед

м
ет

и
м

а.
 

 П
о

д
ст

и
ч

е 
д
и

ск
у
си

је
 в

ез
ан

е 
за

 

м
ат

ер
и

ју
. 

 П
о

д
ст

и
ч

е 
ст

у
д
ен

те
 н

а 

р
аз

м
и

ш
љ

ањ
е 

и
 д

ај
е 

к
о

р
и

сн
е 

п
о
в
р
ат

н
е 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

је
. 

 В
еж

б
е 

о
р
га

н
и

зу
је

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
, 

та
к
о
 д

а 
п

о
ст

о
ји

 

к
о

м
у

н
и

к
ац

и
ја

, 
м

еђ
у

за
в
и

сн
о

ст
 и

 

ти
м

ск
и

 р
ад

 с
ту

д
ен

ат
а.

 

 К
о
ју

 б
и

ст
е 

о
п

ш
ту

 о
ц

ен
у

 д
ал

и
 

н
ас

та
в
н

и
к
у

 о
в
о
г 

п
р

ед
м

ет
а 

у
 

ц
ел

и
н

и
? 

 П
р

о
се

ч
н

а 
о
ц

ен
а 

 

Мр Ангела 

Месарош Живков 
53 4,83 4,62 4,75 4,72 4,74 4,72 4,75 4,74 4,73 

Мр Бранко 

Прентовић 
56 3,14 2,73 2,84 2,84 2,84 2,91 2,79 3,00 2,87 

Др Мирјана 

Миланков 
5 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 1,80 1,20 

Мирјана Балаћ, п. 4 3,75 4,25 4,00 3,50 3,75 3,75 3,50 3,75 3,79 

Ана Митровић, п. 11 5,00 5,00 4,91 4,64 4,91 4,82 4,73 5,00 4,86 

Др Марина 

Растовић 
5 4,20 4,60 4,80 4,60 4,60 4,60 4,80 5,00 4,60 

Гордана 

Рогановић, проф. 
8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Слободан Балаћ,с. 52 4,58 4,71 4,62 4,60 4,52 4,60 4,63 4,67 4,61 

Др Снежана 

Ладичорбић 
52 3,77 3,54 3,75 3,81 3,60 3,73 3,83 3,81 3,72 

Др Милорад 

Степанов 
52 3,85 3,77 3,88 3,81 3,90 3,81 3,81 3,94 3,83 

Др Миланка 

Маљковић 
53 4,70 4,72 4,64 4,75 4,70 4,64 4,68 4,62 4,69 

Мр Стеван Илић 42 3,62 3,48 3,88 3,71 3,81 3,81 3,74 3,60 3,72 

Др Драгана 

Стојановић 
15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Др Загорка 

Марков 
2 4,00 4,50 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 4,00 4,29 
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РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ 

СТУДЕНАТА    

СПЕЦЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА школске 2013/2014. године. Студенти су анкетирани 

у периоду од 19.05.-31.05.2014.г. 
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Др Весна Срдић 36 4,36 4,33 4,39 4,36 4,47 4,53 4,46 1,03 4,42 4,43 

Др Јелена 

Мићевић- 

Карановић 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,13 5,00 5,00 

Мр Мирослава 

Којић 
5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,80 5,00 5,00 

Др Тамара Грујић 6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,83 1,50 5,00 4,98 

Др Зоран Мијић 7 4,29 4,86 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 4,86 4,88 

Др Бранко 

Прентовић 
1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 

Мр Ангела 

Месарош-Живков 
8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 

Др Милан 

Мађарев 
- - - - - - - - - - - 

Др Биљана 

Мандић 
2 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 1,00 5,00 5,00 

Др Љиљана 

Крнета 
1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 

Др Милорад 

Степанов 
5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,80 5,00 5,00 

Др Мирјана 

Миланков 
8 4,13 3,75 3,88 3,88 3,88 4,13 4,25 1,50 4,13 4,98 

Маријана 

Силашки, мастер 
37 4,76 4,70 4,78 4,68 4,68 4,68 4,76 0,86 4,62 4,72 

Др Загорка 

Марков 
8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,25 5,00 5,00 

Др Миланка 

Мањковић 
6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 

Мр Стеван Илић 6 4,33 4,17 4,50 4,67 4,17 4,33 2,83 1,00 4,00 4,14 

Др Оливера Васић - - - - - - - - - - - 

Слободан Балаћ, 

спец. 
2 5,00 4,50 5,00 4,00 5,00 4,50 4,00 1,00 5,00 4,57 

Др Снежана 

Ладичорбић 
8 5,00 5,00 4,38 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 4,91 

Др Снежана 

Кукучка 
8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 
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РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ 

СТУДЕНАТА   

НА ДОШКОЛОВАЊУ школске 2013/2014. године. Студенти су анкетирани у периоду од 

19.05.-31.05.2014.г. 
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Др Ђурђа Солеша 

Гријак 
2 4,50 4,50 4,00 4,50 5,00 4,50 5,00 5,00 4,57 

Др Мирјана 

Миланков 
20 4,00 4,30 4,35 4,30 4,35 4,10 4,00 4,00 4,20 

Др Љиљана Крнета 21 4,95 4,86 4,90 4,86 4,81 4,81 4,67 4,95 4,84 

Др Сретен 

Вићентић 

 

21 4,52 4,57 4,71 4,62 4,57 4,48 4,57 4,81 4,58 

Др Загорка Марков 21 5,00 4,95 5,00 4,86 4,95 4,95 4,95 4,90 4,95 

Др Јелена Мићевић 

Карановић 
21 4,76 4,57 4,76 4,62 4,76 4,76 4,71 4,76 4,71 
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Српски језик - 

теорија, др Т.Грујић 
106 4,24 4,41 4,14 3,94 4,08 3,57 3,97 3,97 4,42 4,56 4,50 4,18 

Српски језик - 

вежбе,  Јован 

Јовановић, стр.сарад. 

103 4,49 4,54 4,52 4,49 4,45 4,17 4,30 4,24 4,61 4,70 4,66 4,49 

Телесни развој и 

здравств. васпит.- 

др  Зоран  Мијић 106 4,12 4,25 3,92 3,74 3,82 3,82 3,75 

 

3,85 

 

4,05 3,81 4,08 3,93 
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Физичко  

васпитање -мр 

Ангела М. Живков 

106 4,53 4,48 4,61 4,75 4,57 4,44 4,61 4,76 4,79 4,79 4,82 4,65 

Општа педагогија - 

теорија, др В. Срдић 
106 4,10 4,61 4,54 4,45 4,51 4,25 4,40 4,61 4,69 4,70 4,69 4,49 

Општа педагогија - 

вежбе,  мр С.Павлов 
106 4,38 4,69 4,69 4,64 4,67 4,64 4,51 4,57 4,82 4,82 4,78 4,66 

Општа психологија 

дрЈеленаМ.Карновић 
88 4,09 4,70 4,69 4,59 4,61 4,44 4,67 4,84 4,76 4,78 4,84 4,62 

Радионица за игру 

др  М. Степанов 

88 3,77 4,34 3,74 3,43 3,81 3,64 3,20 3,73 3,59 3,44 3,82 3,68 

Радионица за трад. 

и народ. уметност 

др Милан Мађарев 

19 3,68 4,26 4,58 4,47 4,53 4,26 3,95 4,68 4,42 4,37 4,58 4,31 

Сценска уметност 

др Милан Мађарев 
88 3,93 4,07 4,11 4,15 4,18 4,09 3,57 4,11 4,34 4,22 4,47 4,11 

Ликовна култура - 

мр Мирослава Којић 

87 4,02 4,13 4,23 4,13 4,13 4,01 4,11 3,94 4,51 4,47 4,54 4,23 

Народна књижевн. 

теорија, др Тамара 

Грујић 

18 4,22 4,56 4,39 4,22 4,39 4,44 4,50 4,61 4,61 4,56 4,61 4,45 

Народна књижевн. 

вежбе- Јован 

Јовановић, стр.сарад. 

18 4,78 4,78 4,78 4,94 4,89 4,83 4,89 4,83 4,78 4,94 4,78 4,84 

Основи законодавс. 29 2,62 2,31 2,72 2,86 2,69 2,69 3,10 4,17 3,55 3,14 3,66 29,3 
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у образ. и педагош. 

документација-  

др Момир Граховац 

Други семестар              

Енглески језик- 

Тања Бркљач, мастер 
69 4,06 4,10 4,22 4,20 4,03 4,09 4,42 4,67 4,35 4,38 4,45 4,23 

Интернет за 

вспитаче -  

др  Љиљана Крнета  

66 4,53 4,55 4,68 4,58 4,64 4,58 4,74 4,85 4,85 4,88 4,91 4,69 

Књижевност за 

децу-теорија  

 др Тамара Грујић 

56 4,11 4,27 4,13 4,16 4,14 3,98 4,27 4,25 4,57 4,32 4,52 4,25 

Књижевност за 

децу- вежбе, Јован 

Јовановић,стр.сарад. 

56 4,23 4,38 4,25 4,23 4,16 4,07 4,18 4,18 4,50 4,50 4,38 4,29 

Менаџмент у 

образовању 

др Ј. Арсенијевић 

11 3,36 4,00 4,09 3,91 4,00 4,09 4,36 4,82 4,45 4,36 4,55 4,12 

Предшколска 

педагогија -теорија, 

др Весна Срдић 

71 4,24 4,55 4,34 4,34 4,42 4,31 4,24 4,46 4,39 4,32 4,38 4,35 

Предшколска 

педагогија -вежбе, 

 мрСрбислава Павлов 

71 4,65 4,79 4,70 4,76 4,77 4,75 4,73 4,69 4,75 4,83 4,79 4,75 

Психол.дечје игре - 67 4,63 4,84 4,64 4,60 4,67 4,73 4,55 4,73 4,84 4,79 4,90 4,72 
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др Ђурђа  Г.Солеша  

Увод у појам игре 

са лабанотацијом  

Г. Рогановић, проф. 
17 4,00 4,93 4,53 4,80 4,87 4,80 4,73 5,00 4,87 4,60 4,93 

 

4,71 

 

Развојна  психолог. 

др Јелена Мићевић 

Карновић 

71 4,77 4,80 4,83 4,82 4,86 4,77 4,85 4,83 4,89 4,87 4,85 4,83 
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Култура говора -т. 

др Тамара Грујић 

66 4,48 4,50 4,41 4,44 4,41 4,20 4,42 4,56 4,56 4,61 4,47 4,45 

Култура говора веж. 

Јован Јовановић, с.с. 

70 3,87 3,87 3,20 3,10 3,39 3,51 3,34 3,83 3,79 3,83 3,79 3,57 

Физиологија са 

основама анатомије 

др Зоран Мијић 

16 4,50 4,81 4,31 4,25 4,25 4,75 4,50 4,63 4,81 4,44 4,75 4,54 

Специјална педаг.т. 

др Загорка Марков 

53 4,43 4,81 4,75 4,79 4,77 4,72 4,79 4,81 4,77 4,81 4,81 4,75 

Специјална педаг. 

вежбе, Ана 

53 4,25 4,79 4,60 4,45 4,64 4,79 4,68 4,81 4,74 4,77 4,77 4,65 
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Митровић, мастер  

Методика вас-обр.р. 

вежбе- мр С.Павлов 

54 4,13 4,63 4,39 4,31 4,39 4,13 4,20 4,41 4,39 4,48 4,44 4,35 

Педагошка псих. др 

Јелена М Карановић 

14 3,00 3,86 3,86 3,79 3,93 3,93 4,14 4,07 4,36 4,57 4,14 3,96 

Социологија  

мр Стеван  Илић 

65 3,46 3,46 3,54 3,45 3,51 3,34 3,28 3,97 3,60 3,42 3,68 3,47 

Струч.енглески јез. 

Тања Бркљач, мастер 

62 3,74 4,05 3,84 3,74 3,84 4,06 3,97 4,24 4,08 4,32 4,40 4,00 

Хор и оркестар 

Мирјана Балаћ, д.м.п. 

57 4,63 4,65 4,60 4,61 4,68 4,56 4,56 4,51 4,60 4,58 4,63 4,61 

Вокално.инструм.м

узика - Мирјана 

Балаћ, дипл.муз.пед. 

 

35 4,80 4,74 4,71 4,71 4,63 4,66 4,71 4,66 4,63 4,71 4,66 4,70 

Солфеђо са 

теоријом - Мирјана 

 Балаћ, дипл.муз.пед. 

14 3,36 4,71 4,50 4,21 4,43 4,50 4,07 4,07 4,14 4,21 4,36 4,25 

Музикотерапија 

Мирјана Балаћ, д.м.п. 

12 4,92 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 5,00 5,00 5,00 4,99 

Рачунарство у 

васпитно 

образовном раду 

др Љиљана Крнета 

66 4,68 4,67 4,65 4,68 4,67 4,64 4,67 4,82 4,79 4,80 4,83 4,71 
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Четврти семестар              

Традиционална 

игра - Гордана 

Рогановић, проф. 

14 4,14 4,79 4,00 3,79 3,79 4,29 3,93 4,07 3,86 3,43 4,50 4,05 

Дечја 

психопатологија 

-вежбе  др Марина 

Растовић 

13 4,54 4,46 4,54 4,38 4,46 4,62 4,15 3,69 4,46 4,31 4,15 

4,41 

 

Дечја 

психопатологија 

теорија - др Мирјана 

Миланков 

13 2,92 4,00 3,23 2,92 2,92 3,54 2,62 2,23 3,08 3,23 2,31 

3,08 

 

Медицинска 

рехабилитација-

кинезитерапија -

вежбе - др Марина 

Растовић 

10 4,40 4,40 4,30 4,00 4,50 4,50 3,50 3,50 4,20 4,10 4,20 4,25 

Медицинска 

рехабилитација-

кинезитерапија 

теорија, др З. Мијић 

2 4,00 4,00 4,50 4,50 2,50 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 3,95 

Ментална хигијена 

др Ђурђа  Г. Солеша 

26 4,15 4,58 4,23 4,15 4,38 4,31 4,19 4,58 4,31 4,38 4,46 4,32 

Методика ликовног 

васпититања 

мр Мирослава  Којић 

74 4,30 4,55 4,32 4,31 4,34 4,20 3,88 3,88 4,45 4,46 4,36 4,32 

Методика развоја 

говора др Миланка 

72 4,81 4,85 4,78 4,75 4,79 4,74 4,79 4,81 4,81 4,76 4,79 4,79 
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Маљковић  

Методика 

упознавања 

околине-др Снежана 

Ладичорбић 

73 4,22 4,21 3,30 3,12 3,33 3,66 3,21 3,34 3,88 3,79 3,63 3,63 

Народни 

инструмент 

Слободан Балаћ спец 

9 3,78 3,89 3,78 4,00 4,00 4,00 4,00 4,11 4,00 4,00 4,11 

3,96 

 

Од играчке до 

рачунара 

др Љиљана Крнета 

60 4,85 4,77 4,82 4,85 4,85 4,82 4,88 4,92 4,93 4,95 4,95 4,87 

Пракса студената 

Маријана Силашки, 

мастер 

74 4,66 4,66 4,45 4,41 4,51 4,23 4,12 4,32 4,35 4,41 4,64 4,44 

Дечје народно 

ставралаштво 

др Д. Стојановић 

24 4,42 4,38 4,29 4,33 4,33 4,33 4,38 4,33 4,46 4,46 4,46 4,40 

Увод у појам и 

разматрање 

традиционалне 

музике 

др Драгана 

Стојановић 

11 4,27 4,36 4,36 4,36 4,45 4,64 4,45 4,64 4,64 4,55 4,73 4,49 

Увод у појам игре  

са лабанотацијом 

Гордана Рогановић, 

15 4,00 4,93 4,53 4,80 4,87 4,80 4,73 5,00 4,87 4,60 4,93 4,71 
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проф. 

 

Дечје игре - 

др Драгана 

Стојановић 

13 4,54 4,54 4,54 4,62 4,69 4,77 4,62 4,54 4,69 4,62 4,69 4,63 

Здравствена нега 

деце до 3 године - 

вежбе  

др Марина Растовић 

13 4,54 4,46 4,54 4,38 4,46 4,62 4,15 3,69 4,46 4,31 4,15 4,41 

Здравствена нега 

деце до 3 године - 

теорија 

др Мирјана 

Миланков 

13 3,15 4,08 4,08 2,77 2,85 3,46 2,46 2,00 3,85 3,23 2,31 3,13 

Нега и васпитање 

деце раних узраста - 

вежбе 

др Марина Растовић 

55 4,29 4,35 4,29 4,22 4,27 4,13 3,75 3,56 4,13 4,11 4,15 

 

4,17 

 

Нега и васпитање 

деце раних узраста - 

теорија 

др Мирјана 

Миланков 

43 3,09 3,12 3,00 3,00 3,02 3,09 2,95 2,86 2,95 2,93 3,02 3,02 

Методика васпитно 

обраовног рада - 

теорија др В. Срдић 

55 3,98 4,62 4,18 4,07 4,18 3,87 4,05 4,33 4,24 4,00 4,09 4,13 
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ЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВЕ 2013/14 године, основне студије - сви смерови 

ТАБЕЛА: ТРЕЋА ГОДИНА- НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, (просечне оцене и општа оцена) 
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Методика музичког 

васпит.-С.Балаћ,спец 
55 4,55 4,60 4,62 4,51 4,64 4,64 4,60 4,51 4,55 4,60 4,71 4,60 

Методика ликовног  

васпит. - др Милорад 

Степанов 

54 4,02 4,00 4,00 3,94 4,02 3,94 3,76 3,94 3,98 4,00 4,02 3,97 

Методика физичког 

васпитања 

 др Зоран  Мијић 

57 4,19 4,40 4,25 4,33 4,47 4,42 4,32 4,35 4,37 4,51 4,35 4,36 

Методика развиј. 

поч. матем. појмова 

мр Б. Прентовић 

57 2,96 3,11 2,96 2,98 2,89 2,65 3,00 3,58 3,28 3,37 3,37 3.06 
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Методика развоја 

говора -др Миланка 

Маљковић 

54 4,59 4,63 4,65 4,61 4,59 4,50 4,61 4,67 4,57 4,59 4,63 4,60 

Методика упознав. 

околине- др Снежана 

Ладичорбић 

55 4,27 4,44 4,02 3,80 4,05 4,07 3,96 4,15 4,27 4,15 4,24 4,13 

Методика физичког 

и здрав. васпитања 

мр Ангела М.Живков 

55 4,65 4,76 4,58 4,75 4,69 4,71 4,69 4,76 4,69 4,67 4,65 4,69 

Физичко васпитање 

- рекреација, 

ритмика, плес 

мр Ангела Месарош 

Живков 

47 4,74 4,66 4,70 4,70 4,72 4,64 4,62 4,77 4,74 4,74 4,79 4,71 

Пракса студената -  

М. Силашки, мастер 
59 4,49 4,59 4,36 4,39 4,39 4,36 4,25 4,17 4,54 4,39 4,46 4,42 

Комуникативне 

способ. савременог 

васпитача -  

мр Стеван Илић 

42 3,60 3,67 3,71 3,76 3,76 3,50 3,81 3,81 3,88 3,79 3,88 3,74 

Основе инклузивн. 

васп. и образ.- 

др Загорка Марков 

 

2 

4,00 4,50 4,00 4,00 3,00 3,00 3,50 4,00 4,00 4,50 5,00 3,95 

Практикум из 

солфеђа - Мирјана 

Балаћ, дипл. муз. 

4 4,25 4,50 3,00 2,75 3,75 3,00 2,75 4,25 4,50 4,00 4,00 3,65 
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педагог 

Припрема деце за 

полазак у школу - 

А. Митровић, мастер 

11 4,55 4,91 4,36 4,55 4,55 4,73 4,18 4,82 4,82 4,73 4,73 4,61 

Методика традиц. 

игре - Г. Рогановић 
5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Aнтропологија 

фолклора -  

др Д. Стојановић 

4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Игре Балкана - 

др Д. Стојановић 

3 5,00 5,00 5,00 4,67 4,67 4,67 4,33 4,00 5,00 5,00 5,00 4,83 

Народни оркестри - 

др Д. Стојановић 

2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Традиционална 

игра, Гордана 

 Рогановић, проф. 

4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Традиц. музика 

др Д. Стојановић 
3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Традиц. певање 

др Д. Стојановић 

4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,25 4,25 5,00 5,00 5,00 4,88 

Медицинска етика 

др Мирјана 

Миланков 

2 4,00 4,50 1,50 1,00 1,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,55 

Повреде и ургентна 2 4,00 5,00 3,00 1,00 1,00 3,50 2,00 2,50 1,50 2,00 1,50 2,45 
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стања - др Мирјана 

Миланков 

Социјална медиц. 

др  М. Миланков 

1 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 

Повреде и ургентна 

стања - вежбе 

др Марина Растовић 

2 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 
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ЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВЕ 2013/14 године, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ - сви модули 

ТАБЕЛА: НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  (просечне оцене општа оцена) 
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Методологија 

истраживања у 

предшколском  

васпитању -теорија, 

др Весна Срдић 

38 4,50 4,58 4,50 4,29 4,34 4,34 4,26 4,39 4,53 4,11 4,37 

 

4,38 

 

Методологија 

истраживања у 

предшколском  

васпитању - вежбе, 

Маријана Силашки, 

мастер 

36 4,67 4,72 4,75 4,75 4,67 4,72 4,67 4,72 4,81 4,83 4,72 4,73 
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Планирање и 

програмирање 

васпит.образовног 

рада у предш.устан. 

теорија др В. Срдић 

41 4,76 4,76 4,71 4,66 4,68 4,63 4,61 4,68 4,74 4,45 4,79 

 

4,68 

 

Планирање и 

програмирање 

васпит.образовног 

рада у предш.устан. 

вежбе, Маријана 

Силашки, мастер 

37 4,70 4,76 4,84 4,68 4,70 4,65 4,78 4,76 4,84 4,78 4,78 

 

4,75 

 

Антропомоторички 

развој деце 

предшкол. узраста 

мр Ангела М.Живков 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Корективна 

гимнастика за децу 

предшкол. узраста 

др Зоран Мијић 

7 5,00 5,00 5,00 4,86 4,86 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,97 

Моторичке игре за 

децу предш.узраста 

мр Ангела М Живков 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Спортске 

активности за децу 

предшкол. узраста 

др Зоран Мијић 

9 4,78 4,89 4,89 4,78 4,89 4,89 5,00 5,00 5,00 4,89 4,89 4,89 

Дидактичке игре, 

играчке и матер. у 

функцији 

развијања 

почетних математ. 

1 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,70 
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појмова 

мрБранко Прентовић 

Рачунар у 

обликовању 

дидактичких игара 

у почетном 

математ. образ. 

др Љиљана Крнета 

1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Инклузивно 

образовање  и 

васпитање 

др Загорка Марков 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Психологија 

ометених у развоју 

др Јелена Мићевић 

Карановић 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Припрема деце са 

тешкоћама у 

развоју за полазак у 

школу - др З.Марков 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 4,95 

Ликовни рад са 

даровитом децом и 

децом са посебним 

потребама 

мр Мирослава Којић 

5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Теорија ликовне 

форме  

др Милорад 

Степанов 

4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Развој ликовног 

стваралаштва 

др Милорад 

Степанов 

5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Нови ликовни 

медији и 

компјутерска 

графика у 

стваралаштву деце 

предшкол. узраста  

мр Мирослава Којић 

5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Игром ка читању и 

писању  др Миланка 

Маљковић 

6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Језичка култура и 

комуникологија 

др Тамара Грујић 

6 5,00 5,00 5,00 4,83 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,98 

Језичка култура и 

комуникологија 

вежбе - мр Стеван 

Илић 

6 4,67 4,33 4,17 3,83 3,83 4,00 3,50 4,33 3,33 4,50 4,50 4,07 

Структурално 

семантичке 

особености говора 

деце предшколског  

узраста 

др Тамара Грујић 

6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Стваралачка 

интерпретација 

књиж. жанрова у 

предшколској 

5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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установи 

др М. Маљковић 

Педагошко-

психолошке основе 

музичког 

васпитања за рад са 

децом пред.узраста 

др Биљана Мандић 

 

2 

 

5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,00 4,50 5,00 5,00 4,80 

Теорија музике 

др Биљана Мандић 

2 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,00 4,00 5,00 5,00 4,75 

Инструмент - 

Слободан 

Балаћ, спец. 

2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 5,00 5,00 4,90 

Рад 

инструменталним 

ансамблима 

Слободан 

Балаћ, спец 

2 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 4,50 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,80 

Одабрани текстови 

из методике 

упознавања 

околине - теорија 

др Николета Кукучка 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Рад у болничким 

условима  

др Мирјана 

Миланков 

8 4,00 4,00 3,63 3,63 3,50 3,50 3,88 3,88 3,38 4,25 4,25 3,38 

Теренски рад-

формирање збирки 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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- теорија,   

др Николета Кукучка 

Теоријске основе 

еколошког 

образовања у 

предшколској 

установи са 

едукативним 

радионицама из 

екологије  -  

др Николета Кукучка 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Одабрани текстови 

из методике 

упознавања 

околине - теорија, 

др Николета Кукучка 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Одабрани текстови 

из методике 

упознавања 

околине - вежбе, 

др Снежана 

Ладичорбић 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Теренски рад - 

формирање збирки 

- вежбе 

др Снежана 

Ладичорбић 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Теоријске основе 

еколошког 

образовања у 

предшколској 

установи са 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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едукативним 

радионицама из 

екологије  - вежбе 

др Снежана 

Ладичорбић 

Лупа и микроскоп - 

методичко средство 

у раду са децом 

предшколског 

узраста 

др Снежана 

Ладичорбић 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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ЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВЕ 2013/14 године, ДОШКОЛОВАЊЕ 

ТАБЕЛА:  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, (просечне оцене  и општа оцена) 
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Специјална 

педагогија- др 

Загорка Марков 

20 4,70 4,90 4,85 4,90 4,95 5,00 4,80 4,90 5,00 4,75 5,00 4,89 

Дечја антроп. 

др С. Вићентић 

21 3,90 4,67 4,57 4,19 4,33 4,43 4,52 4,29 4,48 4,71 4,62 4,44 

Општа психол. 

др Јелена М. 

Карановић 

21 4,62 4,90 4,67 4,57 4,57 4,86 4,71 4,86 4,81 4,81 4,76 4,73 

Ментална 

хигијена- др 

Ђурђа Г. Солеша  

2 5,00 3,50 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 4,50 5,00 4,00 4,00 

 

4,60 
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Од играчке до 

рачунара- 

др Љ. Крнета 

21 4,62 4,57 4,71 4,81 4,76 4,86 4,86 4,90 4,95 5,00 4,90 4,80 

Нега и васпит. 

деце раних 

узраста- 

др Мирјана 

Миланков 

20 4,20 4,50 4,30 4,25 3,85 4,05 4,45 4,20 4,35 4,30 4,10 4,24 

 

 

 


