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ВИСОКА СТРУКОВНА ВАСПИТАЧКА ШКОЛА
ВРШАЦ
ДОДАТАК ДИПЛОМИ БРОЈ ________

Овај Додатак дипломи одговара моделу који су развили
Европска комисија, Веће Европе и UNESCO/CEPES. Сврха му је
пружање информација којима се унапређује интернационална
транспарентност и адекватно академско и стручно признавање
квалификација (диплома, ступњева у образовном програму,
сертификата итд.).
Додатак објашњава суштину, ниво, контекст, садржај и
статус студијског програма који је завршила особа наведена на
оригиналној квалификацији. Све информације распоређене су у осам
обавезујућих поглавља.
Додатак дипломи не садржи судове о вредностима, исказе о
еквиваленцији или сугестије о признавању.

1. Информацијe које идентификују имаоца квалификације
1.1. Презиме:
1.2. Име:
1.3. Име једног од родитеља:
1.4. Датум рођења (дд.мм.гггг.):
1.5. Место рођења:

1.6. Држава рођења: Србија/
1.7. Идентификациони број (ЈМБГ)
1.8. Број досијеа:
1.9. На Високу струковну васпитачку школу је
први пут уписан:200_/0_ школске године, на
ПРВУ годину студија.

2. Информације o квалификацији
2.1. Стечени стручни назив квалификације: Струковни васпитач
2.2. Главно подручје студирања за стицање квалификације: Друштвено-хуманистичке
науке (педагошке науке)
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2.3. Назив и статус институције која издаје диплому:
ВИСОКА СТРУКОВНА ВАСПИТАЧКА ШКОЛА У ВРШЦУ, - државна, акредитована
од стране
Министарства просвете и спорта РС бр. ____ од ____
2.4. Врста установе која издаје диплому: Висока струковна школа
2.5. Оснивач установе која издаје диплому: Аутономна Покрајина Војводина
2.6. Назив установе која управља студијама:
ВИСОКА СТРУКОВНА ВАСПИТАЧКА ШКОЛА У ВРШЦУ
2.7. Оснивач установе која управља студијама: Аутономна Покрајина Војводина
2.8. Језик студија: српски, румунски
2.9. Језик којим је квалификација предата и прегледана: српски (румунски) и енглески
3. Информације о нивоу квалификације
3.1. Ниво квалификације: струковне студије
3.2. Званична дужина трајања студија: 3 године / 6 семастара = 180 ЕСПБ

3.3. Услови уписа:
У прву годину основних студија може се уписати лице које има средње образовање у
четворогодишњем трајању и положен пријемни испит. Кандидат који конкурише за
упис подлеже провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких), ко
ја је елиминаторног карактера.
А: Упис после завршене средње школе
3.3.1.а. Назив и седиште школе: _________________________________________________
Завршио: године. _______________________________________________________
Б: Прелаз са другог факултета/високе школе
3.3.1.б. Назив и седиште факултета/високе школе: _________________________________
В: Упис после завршене Високе струковне школе
3.3.1.в. Назив и седиште више школе:_____________________________________________
Завршио_______________ године.
4. Информације о садржајима и постигнутим резултатима
4.1. Начин студирања:
а) на терет буџета РС (са пуним обимом ангажовања)
б) самофинансирајући

3

4.2. Захтеви програма: положени сви испити утврђени студијским програмом, обављена стручна
пракса и израда дипломског (завршног) рада.

4.3. Појединости оствареног програма:

шифра

Предмети (обавезни, изборни);
Практикуми; Стручна пракса;
Диплпмски рад

укупан фонд часова
преда
вања

вежбе

семи
нари

Испит
ЕСПБ

оцена

Наставник код кога је положен
испит / Одговорни наставник

01

36.
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Тема дипломског рада: ____________________________________________________________________
Наставник – ментор дипломског рада: _______________________________________________________
Датум одбране дипломског рада (дд.мм.гггг.): ___________________________

4.4. Начин оцењивања:
Оцена

Значење оцене

Проценат од укупног броја
поена (%)

10
9
8
7
6
5

Изузетан
Одличан
врло добар
Добар
Довољан
Недовољан

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
≤ 50

4.5. Укупна оцена квалификације (на изворном језику):__________________________________
Просечна оцена: _______________

5. Информације о функцији квалификације
5.1. Приступ даљем студирању:
Ималац дипломе има право на даље образовање и усавршавање:
- Може да упише специјалистичке студије.
- Може да настави школовање на другом факултету сродне научне области

5. 2. Професионални / стручни статус:
Лице које је завршило Високу школу струковних студија поседује правно заштићену
професионалну титулу СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ и право на обављање професије у
предшколским установама. Ималац дипломе има право на професионални рад у струци и
право полагања испита за лиценцу.
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6. Додатне информације
6.1. Додатне информације: информације о додатним активностима студента (ваннаставне активности,
студијски боравци и путовања, стручна пракса и сл.)
1. Обавио стручну праксу у трајању од _____ часова.
6.2. Слушање и полагање силабуса који нису саставни део обавезног студијског програма
6.3. Извори o додатним информацијама:
О установи: www.uskolavrsac.edu.yu
О програму: Студентска служба, Књига ВСВШ Вршац, Извештај о обављеној стручној пракси.

7. Оверавање додатка дипломи:
7.1. Овај додатак дипломи односи се на следећа оригинална документа:
Диплома Високе струковне васпитачке школе број: издата дана (дд.мм.гггг.):

7.2. потпис

Директор Високе струковне васпитачке школе у Вршцу
_____________________________

7.3. надлежност: Министарство просвете и спорта Републике Србије
7.4 службени печат институције
Печат

8. Информације о систему високог образовања Републике Србије

Врсте институција и њихов статус
Делатност високог образовања обављају следеће високошколске установе:
- Универзитет- Универзитет је самостална високошколска установа која у обављању делатности
обједињује образовни и научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад, као компоненте
јединственог процеса високог образовања.Универзитет може остваривати све врсте и нивое
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студија.Високошколска установа има статус универзитета ако остварује академске студијске програме
на свим нивоима студија, у оквиру најмање три поља ( природно-математичке, друштвенохуманистичке, медицинске, техничко-технолошке науке и уметност) и три области ( које ће у оквиру
наведених поља утврдити Национални савет). Изузетно, универзитет се може основати у пољу
уметности, ако има сва три нивоа студија из најмање три области уметности
- Факултет, односно уметничка академија, у саставу универзитета- Факултет, односно уметничка
академија, јесте високошколска установа, односно високошколска јединица у саставу универзитета, која
остварује академске студијске програме и развија научноистраживачки, стручни, односно уметнички
рад у једној или више области. Факултет, односно уметничка академија, може остваривати и струковне
студијске програме. Факултет, односно уметничка академија, у правном промету наступа под називом
универзитета у чијем је саставу и под својим називом, у складу са статутом универзитета.
- Академија струковних студија- Академија струковних студија је самостална високошколска
установа која у обављању делатности обједињује образовни, истраживачки, стручни и уметнички рад,
као компоненте јединственог процеса високог образовања. Академија струковних студија може
остваривати основне струковне студије и специјалистичке струковне студије. Високошколска установа
има статус академије струковних студија ако остварује најмање пет акредитованих студијских програма
струковних студија из најмање три поља.
- Висока школа-Висока школа је самостална високошколска установа која остварује академске основне,
специјалистичке и дипломске академске студије из једне или више области.
- Висока школа струковних студија- Висока школа струковних студија је самостална високошколска
установа која остварује основне струковне и специјалистичке струковне студије из једне или више
области.
Наведене установе имају својство правног лица. Наведене установе су самосталне високошколске
установе, осим факултета и уметничких академија.
Врсте и нивои студија
Делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије на основу одобрених,
односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.
На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој
и примену научних, стручних и уметничких достигнућа.
На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за
примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.
Студије првог степена су: 1) основне академске студије;
2) основне струковне студије.
Студије другог степена су: 1) Дипломске академске студије - master;
2) Специјалистичке струковне студије;
3) Специјалистичке академске студије.
Студије трећег степена су докторске академске студије.
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Начин акредитације
Акредитацијом се утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају стандарде које
је утврдио Национални савет и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у
складу са Законом о високом образовању.
У поступку акредитације високошколске установе утврђује се да ли установа испуњава и
одговарајуће услове који су, по Закону о високом образовању, предвиђени за дате установе које
обављају високошколску делатност.
У поступку акредитације студијског програма утврђује се и да ли су испуњени услови за увођење тог
програма, у складу са законом.
Поступак акредитације спроводи се на захтев Министарства, оснивача, односно саме високошколске
установе. У поступку акредитације Комисија за акредитацију и проверу квалитета:
1. издаје уверење о акредитацији високошколске установе, односно студијског програма;
2. упућује високошколској установи акт упозорења, којим се указује на недостатке у погледу
испуњености услова, квалитета рада високошколске установе, односно студијског програма, и оставља
рок за отклањање наведених недостатака, с тим што по истеку тог рока одлучује о захтеву;
3. доноси решење којим се одбија захтев за акредитацију.
У поступку одлучивања о акредитацији Комисија узима у обзир резултате вредновања квалитета из
члана 15.Закона о високом образовању и резултате самовредновања из члана 17. истог закона.
Ако Комисија донесе решење којим се одбија захтев за акредитацију, оснивач, односно високошколска
установа, може у року од 30 дана од дана пријема решења уложити жалбу Националном савету. Против
решења Националног савета по жалби не може се водити управни спор.
Оснивач, односно високошколска установа има право да понови захтев за акредитацију по истеку рока
од годину дана од дана доношења решења којим се одбија захтев за акредитацију.
Високошколска установа може почети са радом и обављати делатност по добијању дозволе за рад.
Дозволу за рад издаје Министарство, на захтев високошколске установе, а на територији Аутономне
покрајине Војводине, дозволу издају њени органи надлежни за поверене послове.

Организација студија
Bachelor
Oсновне студије организују све високошколске установе предвиђене Законом о високом
образовању. Основне академске студије трају три до четири године. Основне струковне студије трју
три године. Студијским програмом основних и специјалистичких студија може бити предвиђен завршни
рад. Лице које заврши основне академске студијестиче стручни назив са назнаком звања првога степена
академских студија из одговарајуће области-bachelor. Лице које заврши основне струковне студије
стиче стручни назив са назнаком звања првога степена струковних студија из одговарајуће областиbachelor apply
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Master Дипломске академске студије могу да организују универзитет, факултет и висока школа.
Дипломске академске студије трају једну или две године у зависности од трајања основних академских
студија. Студијски програм дипломских академских студија садржи обавезу израде завршног рада.
Лице које заврши дипломске академске студије стиче академски назив дипломирани, са назнаком звања
другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области - master.
Интегрисане студије (програм у једном циклусу) Академски студијски програми из медицинских
наука могу се организовати интегрисано у оквиру основних и дипломских академских студија, са
укупним обимом од највише 360 ЕСПБ бодова
Докторат Докторске студије могу да организују универзитети и факултети. Докторске студије трају
најмање годину дана уз претходно трајање основних и дипломских акдемских студија од најмање пет
година. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората
уметности који је уметнички пројекат. Изузетно, докторат наука може да стекне лице са завршеним
студијама медицине и завршеном специјализацијом, на основу одбрањене дисертације засноване на
радовима објављеним у врхунским светским часописима.

Систем оцењивања
Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и
изражава се поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити
највише 100 поена. Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним
обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена.
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Високошколска
установа може прописати и други, ненумерички начин оцењивања, утврђивањем односа ових оцена са
оценама од 5 до 10. Општим актом високошколске установе ближе се уређује начин полагања испита и
оцењивање на испиту.

Формални услови за наставак високог образовања
Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит или испит за проверу склоности и
способности, у складу са општим актом самосталне високошколске установе. Редослед кандидата за
упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању
и резултата постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности.
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 самосталне високошколске
установе. Самостална високошколска установа може кандидата са положеном стручном, односно
уметничком матуром, уместо пријемног испита, упутити на полагање одређених предмета опште
матуре. На основу критеријума из конкурса, самостална високошколска установа сачињава ранг листу
пријављених кандидата.
Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја
студената из члана 84. Закона о високом образовању. Студент студија првог степена друге самосталне
високошколске установе, лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена и лице
коме је престао статус студента у складу са овим законом, може се уписати на студије првог степена,
под условима и на начин прописан општим актом самосталне високошколске установе, на лични захтев.
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На студије другог и трећег степена кандидат се уписује под условима, на начин и по поступку
утврђеном општим актом и конкурсом самосталне високошколске установе.
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