
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је испунила услове и 
стандарде Комисије за акредитацију и проверу квалитета и 21. 05. 2019. године добила 
акредитацију за студијски програм мастер струковних студија: СТРУКОВНИ МАСТЕР 
ВАСПИТАЧ. Структуру програма чине обавезни, изборни предмети, стручна пракса и 
стручно-истраживачки рад.  

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО СЕМЕСТРИМА: 

1. Семестар (студент полаже 3 обавезна, 1 од 3 изборна предмета и реализује стручну праксу) 

 Методологија истраживања (3+3) ОБАВЕЗНИ 
 Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског детета (3+3) 

ОБАВЕЗНИ 
 Психологија деце са посебним потребама (3+3) ОБАВЕЗНИ 
 Дете и медији (2+2) ИЗБОРНИ 
 Традиција у пракси предшколског детета (2+2) ИЗБОРНИ 
 Савремени методички правци у предшколском васпитању и образовању 

(2+2) ИЗБОРНИ 
Стручна пракса (45 часова) 

2. Семестар (студент полаже 3 обавезна, 1 од 3 изборна предмета и реализује стручну праксу) 

 Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини (2+2)  
ОБАВЕЗНИ 

 Припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу (2+2) ОБАВЕЗНИ 
 Академско писање (3+3) ОБАВЕЗНИ 
 Праћење развоја и планирање васпитно-образовног рада за децу са 

сметњама у развоју (2+2)  ИЗБОРНИ 
 Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста (2+2) ИЗБОРНИ 
 Интермедијалност у књижевним садржајима за децу предшколског узраста 

(2+2) ИЗБОРНИ 
Стручна пракса (45 часова)  

3. Семестар (студент полаже 3 обавезна,  1 од 3 изборна предмета и реализује стручну праксу) 

 Дидактичко – методичке перспективе у пракси  рада васпитача (3+3) 
ОБАВЕЗНИ 

 Дечја креативност у свету  уметности  и културе (2+2) ОБАВЕЗНИ 
 Академски енглески језик (3+3) ОБАВЕЗНИ 
 Игра као центар предшколског курикулума (2+2) ИЗБОРНИ 
 Музичка култура и предшколско дете (2+2) ИЗБОРНИ 
 Системи управљања у образовању (2+2) ИЗБОРНИ 

Стручна пракса (90 часова) 

4. Семестар (студент само израђује стручно истраживачки рад) 

Стручно истраживачки рад (0+20) 
Мастер рад  (20 часова) 
 
 
 
 
 
 



НАПОМЕНА 1:  
Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм Струковни мастер 
васпитач су просечна оцена на завршеним претходним нивоима студија (заокружена на две 
децимале) и дужина студирања, тако да предност приликом уписа имају кандидати са 
вишом просечном оценом (детаљније у НАПОМЕНИ 2) на завршеним претходним нивоима 
студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност има кандидат који 
је у краћем року завршио претходни ниво студија. 
Наставно-стручно веће Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 
Кикинди донело је одлуку о еквиваленцији студијског програма - Специјалистичке 
струковне студије и преносу ЕСПБ бодова на студијском програму Мастер струковне студије 
за све студенте који су Специјалистичке струковне струковне студије другог степена 
(акредитоване 2009. и 2014. године ) завршили у Високој школи струковних студија за 
образовање васпитача у Кикинди, а пријављени су за упис на 2. годину студијског програма - 
Мастер струковне студије. 
Кандидати који нису завршили Високу школу струковних студија за образовање васпитача, 
достављају уверење о положеним испитима или додатак дипломи и студијски програм по 
којем су завршили студије. Веће мастер студија одлучиће о садржају евентуалног 
диференцијалног испита. 

 

НАПОМЕНА 2:  
Наставно-стручно веће Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 
Кикинди донeлo je одлуку о начину рангирања кандидата за упис на студијски програм -
Мастер струковне студије: 
1) Кандидати са завршеним Основним струковним студијама за образовање васпитача (180 
ЕСПБ) – просечна оцена у току студија; 
2) Кандидати са завршеном Вишом школом за васпитаче (120 ЕСПБ) и дошколовањем за 
васпитаче (60 ЕСПБ) - ( укупно 180 ЕСПБ) – просечне оцене са оба нивоа се сабирају и збир се 
дели са 2; 
3) Кандидати са завршеном Вишом школом за васпитаче (120 ЕСПБ),  дошколовањем за 
васпитаче (60 ЕСПБ) и завршеним студијским програмом- Струковни васпитач специјалиста 
II степена (60 ЕСПБ) - (укупно 240 ЕСПБ ) - просечне оцене са три  нивоа се сабирају и збир се 
дели са 3; 
4) Кандидати са завршеним Основним струковним студијама за образовање васпитача (180 
ЕСПБ) и студијским програмом - Струковни васпитач специјалиста II степена  (60 ЕСПБ) - 
(укупно 240 ЕСПБ) - просечне оцене са оба нивоа се сабирају и збир се дели са 2. 

 
 


