
Прилог 8.5.    Извештај о раду Студентског парламената, формиран од студената прве 

и друге године Више школе за образовање васпитача у Вршцу 

 

На Вишој школи за образовање васпитача  у Вршцу, у складу са Законом о високом 

образовању, као главни вид студентског организовања  формиран је Студентски парламент. Након 

организовања студената прве и друге године и  иницијативе за организовањем Студентског 

парламента, 17. 09. 2006. године одржана је конститутивна седница на којој је исти и формиран. 

Студенти прве и друге године предложили су своје кандидате који су на изборима изабрани као 

посланици Студентског парламента. 

Посланици студентског парламента су: 

1. Јелена Мојин (прва година) 

2. Иван Мучалина (прва година) 

3. Маја Еремијев(прва година) 

4. Катарина Крсмановић(прва година 

5. Лија Живков(прва година) 

6. Влада Простран(прва година) 

7. Весна Радовановић (друга година) 

8. Данило Ђермановић(друга година) 

9. Тања Миладиновић(друга година) 

10. Светлана Милићевић(друга година) 

11. Сашка Караклић(друга година) 

12. Маја Ристић(друга година) 

 

Седиште Студентског парламента налази се на Вишој школи за образовање васпитача у 

Вршцу, тако да је наведена Установа обезбедила простор и потребне услове за рад Студентског 

парламента. 

 

До сада се Студентски парламент званично састао два пута. На састанцима су разматрана 

питања везана за организацију педагошке праксе студената, односно, утврђивање услова за 

обављање педагошке праксе у свом месту. Студенти су предложили да се изађе у сусрет студентима 

који су стално запослени и имају мало дете, односно, да им се омогући да педагошку праксу 

обављају у свом месту. Предложено је  да студенти приложе доказ о сталном запослењу(фотокопија 

радне књижице) или извод из матичне књиге рођених уколико имају мало дете. 

Такође, студенти су разматрали предлог Наставног већа Више школе за образовање 

васпитача о евалуацији наставника и ненаставног особља Школе, предлоге и сугестије везане за ову 

проблематику. Са представницима Студентског парламента, али и члановима парламента 

разматране су евалуционе листе, карактер и форма упитника, као и неке нејасноће када је у питању 

њихово попуњавање. 

 Јавност у раду Студентског парламента, између осталог, остварује се и постављањем 

огласне табле за потребе Студентског парламента, у холу Школе. 

На последњем састанку, водио се разговор о организацији Божићних и новогодишњих 

празника, Божићном концерту и кићењу јелке. 

Од пролећног семестра, претпоставља се да ће Студентски парламент ефектније радити, ако 

се узме у обзир кратко време његовог постојања и неискуство, како студената када је у питању 

овакав вид организовања, тако и запослених на Вишој школи за образовање васпитача који искрено 

желе изаћи у сусрет и поздрављају конституисање и рад студентског парламента. 

 


