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Васпитач деце јасленог узраста 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило 
Палов“ у Вршцу, државна институција, акредитована од стране 
Комисије за акредитацију Националног савета за високо образовање 
Републике Србије. Дозвола за рад бр. 106-022-00328/2007-03 од 30. 
маја 2008. издао Покрајински секретаријат за образовање и културу 
АП Војводине. Висока школа струковних студија.  

Исто као 2.3 

Српски,  румунски и ромски 

Основне струковне студије 

3 године / 6 семестара = 180 ЕСПБ

Средње образовање у четворогодишњем трајању, 

 

Назив студијског програма: Васпитач деце јасленог 
узраста 
 
Захтеви студијског програма: 
Циљ овог студијског програма усмерен је  на стицање 
педагошких компетенција васпитача за рад са децом 
јасленог узраста у складу са савременим научним 
сазнањима у чијој основи је хуманистички приступ 
васпитно-образовном процесу и конструктивистичко-
интеракцијска концепција учења.  
Студијски програм је конципиран тако да, поред 
општеобразовних предмета, који су повезани са струком, 
доминантно место припада педагошко-психолошким и 
методичким предметима, као и стручној пракси.  
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Н а с т а в н и   п р е д м е т и 
укупан фонд часова р.бр шифра назив ста-

тус ЕСПБ 
предавања семинари вежбе 

Година 
студијског 
програма 

Положен
/признат

Оцена на 
испиту 

Наставник  
 (презиме и име) 

1 01ОПЕ Општа педагогија О 6 45 0 0 прва   Гојков, др Грозданка 
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Ималац дипломе има право на даље образовање и 
усавршавање: 
-   Може да упише специјалистичке студије. 
- Може да настави школовање на сродним основним 
академским студијама. 

Лице које је завршило Високу школу струковних студија за 
образовање васпитача поседује правно заштићену 
професионалну титулу ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ 
УЗРАСТА и право на обављање професионалног рада у  
предшколским установама и  право полагања испита за 
лиценцу

Обавио-ла стручну праксу у трајању од ___ часова. 

 www.uskolavrsac.edu.rs, Студентска служба школе. 

 

Директорица: проф. др Грозданка Гојков 



 
 


