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1. Uvod 
 

 
Godina na koju se osvrćemo bila je obeležena, pre svega, nastojanjima na obezbeđivanju 
kvaliteta nastave, dakle organizacijom aktivnosti (nastava, vežbe, konsultacije, praksa...), da 
se obezbedi što veća interakcija između studenata i profesora, kao i između samih studenata 
u cilju bolje motivacije, pre svega, intrinzične, kako bi se pospešila emancipatorna uloga 
studija. Ovoj svrsi služilo je i angažovanje profesora u projektu pod naslovom Kvalitet u 
obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija. 
Pomenuti projekat odvija se u saradnji sa partnerima iz Rumunije, Univerzitetom Joan Slavić 
iz Temišvara kao deo IPA programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija koji finansira 
Evropska unija. 

Proces evropskih integracija u koji su, u manjoj ili većoj meri, uključene gotovo sve zemlje 
jugoistočne Evrope, između ostalog podrazumeva i prihvatanje novih modela identifikacije i 
rešavanja problema sa kojima se pomenuta društva sreću na svom tranzicionom putu. U 
kontekstu društvenih i ekonomskih preobražaja, ujednačavanje obrazovnih sistema u 
zemljama jugoistočne Evrope i usvajanje jedinstvenih evropskih standarda, u prvi plan 
stavlja kvalitet u obrazovanju, kao aktuelnu temu u stručnim i naučnim krugovima. 

Strateški cilj projekta Kvalitet u obrazovanju, visokom školama i univerzitetima uz korišćenje 
inovativnih metoda i novih laboratorija, jeste postizanje uravnoteženog i održivog razvoja kroz 
investiranje u obrazovanje mladih. Kroz sadržaje koji su predviđeni tokom osamnaest meseci 
njegovog sprovođenja, projekat za svoj cilj postavlja podsticanje stvaranja i primenu 
inovativnih metoda u visokom obrazovanju, sa posebnim akcentom na njihovu primenu od 
strane studenata, podršku zajedničkim inovativnim metodama u obrazovanju, interakciju, 
povećanje nivoa obrazovanja investiranjem u stvaranje i diseminaciju novih interaktivnih i 
inovativnih metoda, itd.  

Jedan od najbitnijih aspekata programa koji finansira Evropska unija jeste interpersonalna 
komunikacija, neposredna komunikacija i saradnja između učesnika. Osmišljavanje i 
implementacija inovacija u raznim poljima koju će sprovesti partneri u projektu, profesori i 
studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov u Vršcu i 
Univerzitet Joan Slavić u Temišvaru, kao i rezultati drugih relevantnih istraživanja, biće 
predstavljeni u okviru dve konferencije koje će biti organizovane u Vršcu i Temišvaru tokom 
realizacije projekta, nakon kojih će uslediti objavljivanje studija sa rezultatima rada u okviru 
projekta. Razmena studenata  i njihovih iskustava, ali i tehničko osavremenjavanje kroz 
uvođenje specijalizovanih softvera i druge neophodne opreme, takođe čine predmet projekta.  

Kratko skiciranje osnovnih crta projekta dato je ovde kako bi naznačio jednan od aspekata 
usmerenosti ka podizanju kvaliteta studija. Veliki broj profesora (18) i predmeta u kojima su 
činjeni napori na osmišljavanju novih didaktičkih postupaka i metoda i veliku broj studenata 
koji su se direktno uključivali u susrete učesnika na projektima, prilikom poseta profesora iz 
Temišvara, na prezentovanju efekata inoviranja govori o motivacionoj vrednosti projekta. 
Istu notu, moglo bi se reći, ima i učešće više profesora i studenata na Konferenciji u 
Temišvaru koja se u oktobru organizuje (8 profesora i tri grupe studenata prezentuju svoje 
radove). Iz više aspekata može se posmatrati značaj uključenosti u ovaj projekat. Već 
pomenuti je inoviranje visokoškolske didaktike i doprinos ovoga emancipaciji studenata. 
Drugi, u okviru iste svrhe, je svakako pružanje šansi studentima da se svojim projektnim 
aktivnostima uključe u rad međunarodne Konferencije sa tako značajnom temom. Kao bitno,  
izdvaja se činjenica da se Škola na vrlo afimativan način bavila podizanjem kvaliteta 
visokoškolske nastave. 
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Druga animirajuća oblast Škole, tj. njenih profesora bili su naučni skupovi. Jedan od njih je 
17. okrugli sto posvećen tematici darovitih. Ove je godine tema bila “Darovitost i moralnost”. 
Na skupu je bilo 95 radova i 120 učesnika iz Slovenije, Engleske, Bosne i Hercegovine, 
Rumunije, Makedonije, Hrvatske, Mađarske i Srbije. Izražena je bila sinergija različitosti 
naučnih teorija, ideja, metodoloških pristupa, koji su se sa različitih geografskih prostora i iz 
različitih metateorijskih ishodišta slile u novi mrežni istraživački i refleksivni okvir, omeđen 
ključnim pojmovima, kao što su: darovitost, moralna darovitost, moralna anomija, etička 
konceptulizacija, obrazovanje darovitih, čime je ovaj skup dobio naglašenu notu mrežnog 
refleksivnog i istraživačkog projekta kojim su se, različitim strategijama i iz različitih uglova, 
otvorila nova pitanja u oblasti darovitih. O naučnim efektima ovoga, kao i o značaju za 
naučni kredibilitet Škole ostavlja se drugima da zaključuju. 

Drugi značajan skup je 4. ENIEDA, održana u Vršcu 29. septembra do 1.oktobra (više o 
ovome na sajtu Škole). Suorganizatori ove, četvrte po redu, Konferencije lingvista i 
internacionalnog obrazovanja, čiji je cilj da pomogne formiranju evropskog identiteta 
jezicima i kulturom su, pored Visoke škole, Evropska mreža interkulturnih obrazovnih 
aktivnosti (ENIEDA), Fakultet za kulturu i društvo, Malme univerzitet u Šveskoj i Centar za 
istraživanja i inovacije u lingvističkom obrazovanju univerziteta iz Alba Julije u Rumuniji. 
Učešće istraživača iz 24 evropske zemlje nam govori o značaju, odnosno aktuelnosti  tematike 
skupa. O uspešnosti organizacije i značaja Konferencije u naučnom i drugim aspektima 
ilustrativno svedoči sledeće pismo:  
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O nastojanjima kojima su date koordinate u protekloj akademskoj godini govori i broj 
naučnih radova koje su profesori objavili u inostranim i našim naučnim časopisima. Tri rada 
su objavljena u časopisima na Thompsonovoj SSCI listi, kao i učešće na međunarodnim 
naučnim skupovima sa nalazima svojih istraživanja. 

Izdavačka delatnost je posebna oblast kojom je podržavano usavršavanje i omogućavano 
napredovanje u viša nastavna i akademska zvanja. U posebnom delu ovog izveštaja više 
detalja o ovome, a ovde samo podatak da je u toku ove školske godine objavljeno 15 naslova, 
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usmerenih na sadržaje nastavnih programa i time omogućeno studentima da lakše dođu do 
neophodne savremene literature.   

Dosta pažnje posvećivano je kadrovskom potencijalu iz više aspekata, a nije zanemarljiv bio 
ni brojčani. Škola ima, pored ostalih nastavnika, 16 doktora nauka u stalnom radnom odnosu 
i 4 doktoranta, čime nastoji da formira tim za nove korake pri reakreditaciji. 

Posebna pažnja posvećena je saradnji sa inostranim univerzitetima i drugim institucijama 
(više videti u drugim delovima ovog izveštaja), a nije zanemareno ni područe obezbeđivanja 
uslova. Nabavljana je savremena literatura, inostrana i naša, posebno za novi smer, a 
nabavljana je i literatura na romskom jeziku. Renoviran je amfiteatar, a obezbeđena je i 
savremena tehnika (projektori...). 

Ostaje na kraju ovog kratkog osvrtanja na značajne momente iz protekle školske godine da 
naglasimo da su u Školi stvarani solidni uslovi za kvalitetno studiranje 486 studenata, na dva 
smera osnovnih studija i dva specijalistička i na tri nastavna jezika (srpski, rumunski i 
rumunski). 
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2.  Nastavno osoblje u školskoj 2010/2011. godini 
 
 
Nastavnici i saradnici koju su u protekloj školskoj godini ostvarivali zadatke postojećeg 
nastavnog plana i programa su sledeći: 
 

Prof. dr Ileana Magda, 2008. god. izabrana u zvanje vanrednog profesora na 
Učiteljskom fakultetu u Beogradu za predmet Metodika nastave rumunskog 
jezika i rumunski jezik sa kulturom govora, a 2001. god. izabrana u zvanje  
profesora strukovnih studija za predmete: Rumunski jezik, Književnost za decu 
(na rumunskom jeziku), Kultura govora (na rumunskom jeziku) i Metodika 
razvoja govora 1 i 2 – 100% radnog vremena;  

Prof. dr Jon Lelea, izabran 2002. god. u zvanje profesora strukovnih studija za 
predmet: Metodika muzičkog vaspitanja 1, 2 (na rumunskom i na srpskom 
jeziku) – 100% radnog vremena;  

Mr Viorika Paser, 2005. god. izabrana u zvanje profesora strukovnih studija, za 
predmete: Metodika vaspitno-obrazovnog rada i Metodika upoznavanja 
okoline 1 i 2 (na rumunskom i na srpskom jeziku) – 100% radnog vremena;  

Dr Jelena Prtljaga, izabrana u zvanje predavača 2008. god. za predmet: Engleski jezik 
– 50% radnog vremena. 

Mr Dragana Josifović, 2006. god. izabrana u zvanje predavača za predmete: Srpski 
jezik, Književnost za decu i Metodika razvoja govora 1 i 2 (na srpskom jeziku) – 
(radni odnos miruje od 23.11.2009.godine) angazovana po ugovoru - 50% radnog 
vremena ;  

Prof. dr Ružica Petrović, 2006.god. izabrana u zvanje docenta na Pedagoškom 
fakultetu u Jagodini, za predmet Filozofija sa etikom, sa preuzetim zvanjem 
predaje Filozofiju vaspitanja i Etiku vaspitačkog poziva – 25% radnog vremena. 

Dr Nataša Sturza- Milić, 2009. god izabrana u zvanje profesora strukovnih studija, za 
predmete: Metodika fizičkog vaspitanja i Telesni razvoj i zdravstveno 
vaspitanje – 100%  radnog vremena. 

Dr Aleksandra Gojkov-Rajić, izabrana u zvanje predavača 2008. god. za predmet: 
Nemački jezik – 10% radnog vremena. 

Mr Tomislav Suhecki, izabran  2004. god. u  zvanje profesora strukovnih studija za 
predmet: Metodika likovnog vaspitanja – radni odnos miruje, angažovan po 
ugovoru o dopunskom radu - 100% radnog vremena;  

Akademik Grozdanka Gojkov, 2002. god. izabrana u zvanje redovnog profesora 
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za predmet: Metodologija pedagoških 
istraživanja, 2007.god. izabrana u zvanje redovnog profesora Učiteljskog 
fakulteta u Beogradu  za predmet: Didaktika i 2002. god.izabrana u zvanje 
profesora strukovnih studija za predmete: Opšta pedagogija i  Porodična 
pedagogija – 100%  radnog vremena. 

Prof. dr Adrian Negru, 2006. god. izabran u zvanje vanrednog profesora Učiteljskog 
fakulteta u Beogradu, za predmet: Metodika nastave likovne kulture, sa 
pomenutim preuzetim zvanjem održava predavanja na predmetu Metodika 
nastave likovnog vaspitanja (na rumunskom jeziku) - 20% radnog vremena. 

Doc. dr Aleksandar Stojanović, 2008. god. izabran i u zvanje docenta na Učiteljskom 
fakultetu u Beogradu za predmet Didaktika i profesora strukovnih studija na 
Visokoj školi za obrazovanje vaspitača – Vršac, za predmete: Predškolska 
pedagogija, Porodična pedagogija i Metodika razvoja početnih matematičkih 
pojmova 1 i 2; –  30% radnog vremena. 

Predrag Prtljaga, 2010.god. izabran u zvanje nastavnik veština, za predmete Računari 
u vaspitno-obrazovnom radu i Informatički praktikum - 100% radnog vremena. 
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Adrijan Božin, 2005.god. izabran u zvanje nastavnika ya izvo, za predmete: 
Psihologija predškolskog deteta i Psihologija razvoja ličnosti (na rumunskom I 
na srpskom jeziku) – 100%  radnog  vremena. 

Dr Euđen Činč, 2009. god izabran u zvanje profesora strukovnih studija za predmete 
Vokalno-instrumentalni praktikum i Hor i orkestar (na rumunskom i na 
srpskom jeziku) - 100% radnog vremena. 

Dr Mirča Maran, 2009.god. izabran u zvanje profesora strukovnih studija za predmete 
Istorija civilizacije i Evropski kontekst nacionalnih kultura (na rumunskom i 
na srpskom jeziku) - 100% radnog vremena. 

Dr Radovan Grandić, 1997.god. izabran u zvanje redovnog profesora Filozofskog 
fakulteta u Novom Sadu za predmete: Uvod u pedagogiju, Teorija vaspitanja i 
Porodična pedagogija, sa preuzetim zvanjem održava nastavu na predmetu 
Porodična pedagogija-angažovan po ugovoru o dopunskom radu do 30% radnog 
vremena. 

Biljana Vujasin, 2008. god. izabrana u zvanje nastavnika veština na strukovnim 
studijama za predmet: Primena audio-vizuelnih sredstava, Školska 
dokumentacija i Rad sa decom sa posebnim potrebama – 100% radnog vremena. 

Dr Tanja Nedimović, 2008. god. izabrana u zvanje predavača za predmete Opšta 
psihologija, Mentalno zdravlje, Razvojna psihologija, Pedagoška psihologija, 
Psihologija stvaralaštva – 100% radnog vremena. 

Dr Rajko Đurić, 2009. god. izabran u zvanje profesora strukovnih studija za predmet 
Romski jezik  – 15% radnog vremena. 

Dr Branduša Žujka, 2008. god. izabrana u zvanje nastavnika praktične nastave za 
predmete Rumunski jezik, Književnost za decu i Kultura govora (na 
rumunskom jeziku) – 100% radnog vremena. 

Snežana Prtljaga, master, 2009. god. izabrana u zvanje nastavnika za izvođenje 
praktične nastave (vežbi) za predmete Predškolska pedagogija i Predškolski 
kurikulum – 100% radnog vremena. 

Mr Marija Aleksandrović, 2009. god. izabrana u zvanje nastavnika za izvođenje 
praktične nastave (vežbi) za predmete Romski jezik – 10% radnog vremena. 

Mr Zoran Mulić, 2007.godine izabran u zvanje redovnog profesora na Akademiji 
umetnosti-departman muzičke umetnosti u Novom Sadu, sa preuzetim zvanjem 
održava nastavu na predmetu Vokalno-instrumentalni praktikum (na romskom 
jeziku).Angažovan po ugovoru o dopunskom radu-10% radnog vremena. 

Dr Tamara Gorelova, 2008. godine izabrana u zvanje profesora strukovnih studija za 
predmete Ruski jezik, Filozofija kulture  i Dečja subkultura - 100% radnog 
vremena (radni odnos u statusu mirovanja od 16.02.2010. godine do 
15.02.2011.godine). 

Ljiljana Kelemen, 2010. izabrana u zvanje nastavnice za izvođenje praktične nastave 
(vežbi) za predmet Metodika razvoja govora - 100% radnog vremena. 

Mr Aleksandra Mandić, 2011. izabrana u zvanje predavača za predmet Metodika 
razvoja početnih matematičkih pojmova (vežbe) - 100% radnog vremena. 

Dr Milan Uzelac, 1995. izabran u zvanje redovnog profesora na Filozofskom fakultetu 
u Novom Sadu, sa preuzetim zvanjem predaje predmete Filozofija estetskog 
vaspitanja, Pravci savremene filozofije i Filozofske osnove savremenih 
pedagoških teorija - 100% radnog vremena. 

Dr Ljubivoje Stojanović, 2010. izabran u zvanje profesora strukovnih studija za 
predmete Kultura religije i Religijski sistemi - 100% radnog vremena. 

Dr Dragica Stanojlović, 2010. izabrana u zvanje profesora strukovnih studija za 
predmete Zdravstvena nega, Psihopatologija razvojnog doba i Fiziologija sa 
osnovama anatomije - 100% radnog vremena. 
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3.  Nenastavno osoblje 
 
 
Nenastavno osoblje je prema normativima redukovano do minimuma, ali efikasno obavlja 
organizacijske, administrativne, tehničke i druge poslove za Visoku školu i Nastavno 
odeljenje Učiteljskog fakulteta. Veliki značaj u ovome ima njihova polivalentnost i 
spremnost za angažovanje. 
  
Nenastavno osoblje, koje se u protekloj školskoj godini staralo o poslovima organizacije, 
uređenja prostora, finansija, rada sa studentima, pravila poslovnika, bibliotekarskim 
poslovima, tehničkim – grejanje, sitne popravke, šišanje trave u parku oko Škole i ograde 
oko parka itd., je sledeće: 
 

- akademik Grozdanka Gojkov, direktor; 
- Stevan Miljkov, sekretar, visoka stručna sprema; 
- Snežana Prtljaga, bibliotekar, visoka stručna sprema; 
- Biljana Despotovski, šef računovodstva, viša stručna sprema; 
- Zoran Marjanov, referent za studentska pitanja, viša stručna sprema; 
- Milorad Stevanović, kotlar, radni odnos 50% radnog vremena; 
- Kosa Pavić, spremačica, kurirka, stalan radni odnos; 
- Ana Janaček, spremačica, stalan radni odnos. 
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4.  Prostorni i drugi uslovi 
 
Enterijer i eksterijer, kao elementi organizovanja, klime, imali su i u protekloj godini 
značajno mesto. Iz sopstvenih sredstava je urađeno krečenje unutrašnjeg i spoljašnjeg dela 
zgrade, farbanje stolarije i cevi. 
 
Prostor koji Škola koristi namenjen je i potrebama Odeljenja Učiteljskog fakulteta. Dakle, 
fakultet i Visoka škola od zgrade koju dele (prema dogovoru) sa Gimnazijom koriste oko 
2000 m2. U ovaj su prostor smeštene sledeće prostorije: 

1. veliki amfiteatar sa 200 sedišta, 

2. mali amfiteatar sa 100 sedišta,  

3. 6 slušaonica sa elementima kabinetskog prostora (pedagogija, psihologija, metodike, 
strani jezici, muzičko vaspitanje, likovno vaspitanje…), 

4. biblioteka sa 29281 knjiga, od toga 6672 na rumunskom jeziku i 110 na romskom 
jeziku 29094 knjiga i  120 naslova časopisa, 

5. čitaonica, 

6. studentski klub, 

7. kabineti za katedre (pedagogija-psihologija-metodike, strani jezici, maternji jezik, 
umetnost), 

8. kancelarijski prostor, 

9. fiskulturna sala (koju koristimo zajedno sa Gimnazijom), koriste se i svlačionice. 

U kompleksu Škole nalazi se sportski teren, a nedaleko je i gradski stadion sa sportskim 
terenima, koji se, uz školske terene, povremeno koriste za nastavu fizičkog vaspitanja i 
rekreacije. 

U značajan segment rada Škole spada praktičan rad studenata, koji se, bar kada je 
neposredan rad sa decom predškolskog uzrasta u pitanju, odvija u dečijim vrtićima. Dečiji 
vrtić u Gradu ima sedam objekata u kojima se nalazi 28 grupa. Uslovi rada, misli se pre 
svega na one prostorne, u dečijim vrtićima su adekvatni, ali veliki broj studenata, posebno 
u vreme hospitovanja, kada ih je inače više, nije adekvatan za postojeći prostor. Dakle, 
bilo bi poželjno da se praksa studenata u dečijim vrtićima organizuje u manjim grupama. 
Na neki način ovo se prevazilazi, naravno, delimično, organizovanjem nekih vidova 
prakse u mestima odakle su studenti. 
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5.  Oprema i nastavna sredstva u šk. 2010/2011. godini 
 
 
Sopstvenim sredstvima, kao i sredstvima APVojvodine  finansirana је nabavka sledećih 
sredstava: 
- 1 bibliotečki ormar; 
- 1 digitalni foto aparat; 
- knjige za Biblioteku(detaljnije u izveštaju o radu biblioteke); 
- 98 stolica sa mehanizmom, 20 klupa, 1 katedra i parket (u malom amfiteatru). 
 
Sa projekta IPA nabavljeno je: 
- delovi za kotlarnicu – plamena glava gorionika; 
- 4 nova kompjutera; 
- 2 laptopa; 
- 12 klupa sa mehanizmom. 
 
Prostor koji koristimo organizovan je tako da u njemu funkcionišu Visoka škola i 
Nastavno odeljenje Učiteljskog fakulteta. Prostoru se sa higijenskog aspekta poklanja 
dosta pažnje. Ima dosta zelenila, umetničkih slika... Deo ovog prostora je i amfiteatar 
(velika sala) u kome se održavaju priredbe, promocije i sl.  
 
Pitanje smeštaja studenata, koji se organizuje u Domu učenika i studenata, iako je vezano 
za prostor možemo i ovde naglasiti. U godini koju posmatramo već je bilo problema u 
smeštaju, zbog malih kapaciteta Doma. Studenti su imali primedbe i na to što Dom nije 
bio spreman da im odobri bar ishranu u Domu. Ovo će se pitanje provlačiti i u narednim 
godinama, jer se broj studenata uvećao (učitelji i vaspitači). Za smeštaj studenata vezano je 
i pitanje pravila kojih se Dom pridržava pri dodeli Doma. U ovome će biti potrebno da 
ubuduće više participiraju i sami studenti. 
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6.  Upravni organi Škole 

 
 

6.1. Savet Škole 
 
Članovi Saveta Škole u protekloj školskoj godini bili su: 
- dr Jelena Prtljaga, profesor Škole, predsednik; 
- Jadranka Ćulum, zamenik predsednika; 
- Ivana Ćurguz, član; 
- Julija Ćirin, član; 
- dr Jon Lelea, član; 
- dr Tanja Nedimović, član; 
- dr Aleksandra Gojkov-Rajić, član; 
- mr Viorika Paser, član; 
- dr Rajko Đurić, član; 
- dr Branduša Žujka, član;  
- Stevan Miljkov, član; 
- dr Euđen Činč, član;  
- Biljana Vujasin, član; 
- dr Aleksandar Stojanović, profesor Škole, član;  
- Bojan Kiš, student, član; 
- Merima Nika, student, član; 
- Marinela Ivan, student, član. 
  
Svi su članovi ovu funkciju obavljali volonterski.  
 
 Ove godine održane su tri sednice na kojima su raspravljana sledeća pitanja: 
1. Izbor predsednika i potpredsednika Saveta; 
2. Usvajanje predloga za akreditaciju novog studijskog programa – vaspitač dece 

jaslenog uzrasta; 
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za školsku 2009/2010. godinu; 
4. Razmatranje i usvajanje Programa rada za školsku 2010/2011. godinu; 
5. Informacije o evropskim projektima (TEMPUS i Žan Mone); 
6. Informacija o saradnji sa Pedagoškim fakultetom u Bitolju i Revivis centrom u Ptuju, 

Slovenija; 
7. Informacija o uključivanju u projekte; 
8. Usvajanje predloga finansijskog izveštaja za 2010. godinu; 
9. Usvajanje finansijskog plana za 2011. godinu prema predlogu finansijskog plana iz 

juna 2010; 
10. Usvajanje trogodišnjeg finansijskog plana za 2011, 2012. i 2013. godinu; 
11. Razmatranje i usvajanje predloga finansijskog plana za 2012. godinu; 
12. Razno. 
 
Ocenjeno je da Škola ima renomirani ugled ne samo u sredini u kojoj funkcioniše, nego i 
šire u stručnim krugovima. Takođe je posebno zapaženo angažovanje kolektiva na 
izdavačkoj delatnosti, na organizovanju naučnih skupova međunarodnog karaktera, kao i 
na uključivanju u međunarodne istraživačke projekte. 
 
Pozitivno su ocenjeni i briga o održavanju prostora, kao i ukupno finansijsko poslovanje. 
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6.2.  Nastavno veće 
 
Nastavno veće se, kao najviši stručni organ, u godini koju posmatramo posvećivalo 
pitanjima koja su imala za cilj da trasiraju osnovne pravce delovanja nastavničkog 
kolegijuma i koja su bila zacrtana kao osnovne smernice delovanja u tekućoj školskoj 
godini. 

Kao i prethodnih godina, razmatrana su pitanja saradnje sa institucijama u zemlji i 
inostranstvu, organizacije naučno-stručnih skupova, izbora u zvanje nastavnika i 
saradnika, prijemnih i redovnih ispita, izrade Informatora za studente, analize 
ostvarivanja postavljenih zadataka i dr. 

Sadržaji rada Nastavnog veća u školskoj 2010/2011. godini: 
- Utvrđivanje Kalendara rada za tekuću školsku godinu; 
- Utvrđivanje komisija i tema za diplomske radove; 
- Izbori u zvanje za predmet Evropski kontekst nacionalnih kultura (na romskom 

jeziku); 
- Usvajanje izveštaja komisije za izbor u zvanje; 
- Formiranje komisije za predmet Filozofske osnove savremenih pedagoških teorija; 
- Samoevaluacija – razmatranje upitnika za samoevaluaciju nastavnika; 
- Predlog kandidata za predsednika i podpredsednika Saveta škole; 
- Rezultati studentske evaluacije pedagoškog rada nastavnika; 
- Stručna praksa; 
- Praćenje kvaliteta rada škole; 
- Organizacija pedagoške prakse; 
- Razmatranje Izveštaja o radu za šk. 2009/2010. god. i Programa o radu za šk. 

2010/2011. god; 
- Dogovor o saradnji sa Univerzitetom u Bitoli, Makedonija i istraživačkim centrom 

“Revivis” Ptuj, Slovenija; 
- Konkurs i informisanje o projektu Tempus  Žan Mone; 
- Raspisivanje konkursa za predmet Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova 

– vežbe; 
- Informacija o obavezama u okviru projekta Tempus; 
- Organizacija 17. okruglog stola; 
- Izbor u zvanje za predmet Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova – 

vežbe; 
- Uključivanje u projekat Tempus; 
- Usvajanje finansijskog plana;  
- Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje za profesora strukovnih studija iz naučne 

oblasti Psihologija; 
- Organizacija stručne prakse; 
- Utvrđivanje tema za specijalističke radove; 
- Izbor u zvanje professor visoke škole za predmet Pedagoška psihologija; 
- Osnivanje časopisa „Istraživanja u pedagogiji“; 
- Pripreme za novu akreditaciju; 
- Utvrđivanje tema za diplomske radove; 
- Ocena pedagoške prakse; 
- Organizacija 17. Okruglog stola; 
- Oglašavanje upisa za akademsku 2011/2012. godinu; 
- Utvrđivanje termina za ispitne rokove u septembru i oktobru; 
- Utvrđivanje termina i komisija za prijemne ispite; 
- Organizacija 17. Okruglog stola; 
- Podela predmeta na nastavnike i podnošenje Izveštaja o radu katedara; 
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- Rasprava o anonimnim prijavama; 
- Informisanje o incidentu 16.06.2011.god.; 
- Informacije o organizaciji 17. Okruglog stola; 
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice; 
- Utvrđivanje udžbenika i publikacija za akademsku 2011/2012. godinu (Izveštaji 

katedara); 
- Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za profesora 

strukovnih studija za nemački i engleski jezik; 
- Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje i prijem nastavnika za pedagošku grupu 

predmeta na rumunskom jeziku; 
- Utvrđivanje termina i komisija za prijemne ispite u drugom ispitnom roku; 
- Analiza i usvajanje poslovnika i pravilnika Visoke škole (o izboru u zvanje 

nastavnika, pravila studija, vrednovanju kvaliteta, polaganju prijemnog ispita, upisu, 
ocenjivanju, polaganju ispita itd.) 

- Informisanje o paketima i zaduženjima za službene telefone;  
- Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za profesore 

strukovnih studija za predmete Razvoj ideja o predškolskom vaspitanju i Pedagoške 
teorije; 

- Utvrđivanje kalendara rada; 
- Informacije o upisu u drugom upisnom roku; 
- Izveštaj komisije za izbor u zvanje za predmete Razvoj ideja o predškolskom 

vaspitanju i Pedagoške teorije; 
- Donošenje odluke o prijemu radnika na radno mesto bibliotekara; 
- Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za profesora 

strukovnih studija za nemački i engleski jezik; 
- Formiranje Komisije za izradu akreditacionog materijala o ustanovi i programima 

rada. 
 

 
 Održano je ukupno 9 sednica sa 58 tačaka dnevnog reda. 
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7.  Nastavni plan 
 
Ostvareni zadaci u ovoj školskoj godini za studente prve godine zasnivali su se na 
utvrđenom nastavnom planu: 
 

 
 

R.b 
 

Šif. 
pred. 

Naziv predmeta  
 

Sem.  
 

Broj 
časova  

ESPB 
 

PRVA GODINA  
Prvi semestar 

1. 01OPE Opšta pedagogija   1 3+0+0 6 
2. 02STJ Strani jezik  1  0+0+6 5 
3. 03MAJ Maternji jezik   1 3+1+1 6 
4. 04RPS Razvojna 

psihologija sa 
elementima 
pedagoške 
psihologije 

1  4+0+0 6 

5. 05FIV Filozofija 
vaspitanja 

1 2+0+0 5 

  Praksa 1 1 0+0+1 2 
Ukupno časova aktivne nastave prvi semestar   21  

  Ukupno ESPB 30 
  

Drugi semestar 
1. 06MV

O 
Metodika 
vaspitno-
obrazovnog rada 

2 4+0+2 8 

2. 07POP Porodična 
pedagogija 

2  2+0+0 5 

3. 08INP Informatički 
praktikum 

2 0+0+4 5 

  Izborni predmet 
(biraju se 2) 

  10 

4. 09PRR Primenjena 
razvojna  
psihologija - 
praktikum 

2  0+1+2 5 

5. 10PDŠ Priprema dece za 
polazak u školu 

2 2+0+1 5 

6. 11ISC Istorija civilizacije  2  2+0+1 5 
  Praksa 2 2 0+0+1 2 
Ukupno časova aktivne nastave drugi semestar   19  

  Ukupno ESPB 30 
Ukupno ESPB prva godina 60 
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DRUGA GODINA  
Treći semestar 

1. 12PRP Predškolska pedagogija  3 4+0+2 7 
2. 13MPM1 Metodika početnih 

matematičkih pojmova 1 
3 
 

2+0+0 
 

5 
 

3. 14PFV Praktikum iz fizičkog 
vaspitanja 

3 0+0+2 4 

4. 15EKN Evropski kontekst 
nacionalnih kultura  

3 4+0+1 6 

5. 16PAV Primena AV sredstava u 
vrtiću 

3 0+0+2 4 

  Praksa 3 3 0+0+3 4 
Ukupno časova aktivne nastave treći semestar   20 30 

   
Četvrti semestar 

1. 17MPM2 Metodika početnih 
matematičkih pojmova 2 

4 0+0+1 5 

2. 18KNjD Književnost za decu 4 3+1+1 6 
3. 19VIP Vokalno-instrumentalni 

praktikum  
4 0+0+3 5 

  Izborni predmet (biraju se 2)   10 
4. 20RDP Rad sa decom sa posebnim 

potrebama - praktikum 
4 0+1+2 5 

5. 21MZD Mentalno zdravlje  4 2+0+1 5 
6. 22EVP Etika vaspitačkog poziva  4 2+0+1 5 
7. 23PDO Pedagoška dokumentacija 4 0+1+2 5 

  Praksa 4 4 0+0+5 4 
Ukupno časova aktivne nastave četvrti semestar   20 30 

Ukupno ESPB druga godina 60 
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TREĆA GODINA  
Peti semestar 

1. 24MRG1 Metodika razvoja govora 
1 

5 3+0+1 5 

2. 25MFV1 Metodika fizičkog 
vaspitanja 1 

5 3+0+1 5 

3. 26MUO1 Metodika upoznavanja 
okoline 1 

5 3+0+0 5 

4. 27MMV1 Metodika muzičkog 
vaspitanja 1 

5 3+0+0 5 

5. 28MLV1 Metodika likovnog 
vaspitanja 1 

5 2+0+2 5 

  Praksa 5 5  0+0+2 5 
Ukupno časova aktivne nastave peti semestar   20 30 

   
Šesti semestar 

1. 29MRG2 Metodika razvoja govora 
2 

6 0+0+2 3 

2. 30MFV2 Metodika fizičkog 
vaspitanja 2 

6 0+0+2 3 

3. 31MUO2 Metodika upoznavanja 
okoline 2 

6 0+0+2 3 

4. 32MMV2 Metodika muzičkog 
vaspitanja 2 

6 0+0+2 3 

  Diplomski rad  6 0+4+0 4 
  Izborni predmet (biraju 

se 2) 
6  10  

5. 33PRK Predškolski kurikulum 6 0+0+2 5 

6. 34RVO Računari u vaspitno- 
obrazovnom radu 

6 0+0+2 5 

7. 35PTE Pedagoške teorije 6 0+0+2 5 
8.  36HOR Hor  6 0+0+2  5 
  Praksa 6 6  0+0+4 4 

Ukupno časova aktivne nastave šesti semestar   20 30 
Ukupno ESPB druga godina 60 
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8. Izdavačka delatnost Škole u 2010/2011. godini 
 
 
Izdavačka delatnost Škole je područje rada kome se u Školi posvećuje posebna pažnja. I u 
uslovima ukupnih slabih materijalnih prilika, našle su se mogućnosti da se u ovoj školskoj 
godini objavi značajan broj naslova. Svi naslovi objavljeni su zahvaljujući velikoj 
požrtvovanosti većine radnika u Školi. Skoro svi su na neki način učestvovali u pripremi 
tekstova za štampu (priprema se vrši u Školi, tako da profesori i ostali radnici vrše 
lekturu, korekturu, unošenje teksta u kompjuter, uređivanje, prelom teksta i dr.). 
 
Redakciju su u protekloj školskoj godini činili: 

- prof. dr A. Ilika, Arad, Rumunija 
- prof. dr S. Kurteš, Kembridž, V. Britanija 
- prof. dr M. Zuljan, Ljubljana, Slovenija 
- dr A. Kolak, Zagreb, Hrvatska 
- akademik M. Milin, Arad, Rumunija 
- prof. dr Lj. Kevereski, Bitolj, Makedonija 
- prof. dr V. Nojman, Temišvar, Rumunija 
- dr N. Sturza – Milić 
- dr M. Maran 
- dr A. Gojkov – Rajić 
- dr J. Prtljaga 
- dr T. Nedimović 
- dr E. Činč 
- doc. dr A. Stojanović, gl.  i  odgovorni urednik. 

 
Uređivački odbor je nastavio istu uređivačku politiku Škole. Održano je pet sastanaka. 
  
U okviru postojećih biblioteka objavljeno je sledeće: 
 
Biblioteka Monografske studije:  
1. dr G. Gojkov: Didaktika i metakognicija;  
2. dr M. Uzelac: Praktična fenomenologija; 
3. dr V. Tešić: Karlovačka gimnazija 1918-1941; 
4. dr M. Milin: Srbi u Rumuniji; 
5. dr G. Gojkov – dr A.Stojanović: Participativna epistemologija; 
6. dr M. Maran, B.Sikimić, A.Đurić-Milovanović: Rumunske verske zajednice u Banatu. 
 
 
Biblioteka Udžbenici i priručnici: 
1. dr E. Činč: Uvod u notno pismo; 
2. dr M. Uzelac: Glavni pravci savremene filozofije; 
3. dr M. Uzelac: Uvod u estetiku; 
4. dr D. Savićević: Uvod u metodologiju andragogije; 
5. dr R. Đurić: Pravopis romskoga jezika; 
6. dr D. Savićević: Opšta andragogija; 
 
 
Biblioteka Zbornici: 
1. Zbornik br. 16 –  Daroviti u procesu globalizacije 
2. Zbornik rezimea sa XVII Okruglog stola o darovitima; 
3. Zbornik ENIEDE. 
 
CD:  
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Zbornik br 16–  Daroviti u procesu globalizacije (elektronski izvor) 
 
 

9. Kulturna i javna delatnost 
u školskoj 2010/2011. godini 

 
 
 

Vreme               Sadržaj aktivnosti i realizatori 
04.10. 2010. Svečano obeležavanje početka nove akademske godine - u velikom 

amfiteatru škole svečano je započela nova akademska školska godina. 
Studentima, brucošima, ali i diplomiranim studentima, obratila se 
direktorica Visoke škole, akademik Grozdanka Gojkov. Usledio je 
poetsko-muzički program i promocija knjige iz Izdavačke delatnosti 
Visoke škole,  dr Mirče Marana Kulturne prilike kod Rumuna u Banatu 1945-
1952. 
Istog dana dodeljene su Diplome studentima koji su diplomirali u 
protekloj školskoj godini. 

07.-10.10. 
2010. 

Koleginica Nataša Sturza Milić je na 6-tom međunarodnom simpozijumu 
„A CHILD IN MOTION“ – CONTEMPORARY VIEWS ON THE MOTOR 
DEVELOPMENT OF A CHILD, koji je održan u Portorožu bila jedan od 
uvodničara. Tema uvodnog predavanja je bila „DIFFERENCES 
BETWEEN PRESCHOOL GIRLS AND BOYS IN MOTOR CREATIVITY“. 

15.10.2010. Objavljen tekst u slovenačkim novinama Školski razgledi sa pozitivnim 
kritikama o našem 16. Okruglom stolu. 

04. 11. 2010. Prof. dr Grozdanka Gojkov promovisana je u najviše univerzitetsko 
zvanje. Univerzitet „Aurel Vlajku“ iz Arada (Rumunija), dodelio je 04. 
novembra 2010. zvanje počasnog doktora (honoris causa) prof. dr 
Grozdanki Gojkov, direktorici naše škole, za izuzetan doprinos u oblasti 
pedagogije.  

04.11. 2010. Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
Ocenjivanje u školi–  Paraćin  

05.11. 2010. Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
Pedagoške kompetencije nastavnika iz ugla društva znanja–  Paraćin  

10-12.11.2010. Prof. dr Grozdanka Gojkov i doc. dr Aleksandar Stojanović učestvovali su 
na II Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji: »Socijalne in čuvstvene 
potrebe nadarjenih in talentiranih« u organizaciji Međunarodnog 
izobraževalnog centra i Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske, na Bledu, 
Slovenija, zajedničkim radom koji je bio i uvodno izlaganje: Purpose in 
value structure of the gifted as critical ability and inner moral guide 
(Svrha u strukturi vrednosti darovitih kao kritička sposobnost i interni moralni 
vodič) 

17.12. 2010. Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
Metode i tehnike razvijanja stvaralastva–  Veternik  

27.12. 2010. Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
Ocenjivanje u školi–  Rumenka 

Decembar 
2010. 

U organizaciji katedre za Maternji jezik Visoke škole i Učiteljskog 
fakulteta, Nastavno odeljenje u Vršcu organizovano je „Književno 
druženje sa književnicom prof. Jadrankom Ćulum“. 

11.01. 2011. Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
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Ocenjivanje u školi–  Sombor 
09. 03 2011. U organizaciji Katedre za filozofiju i društvene nauke održana je 

promocija zbornika radova BANAT KROZ VEKOVE SLOJEVI KULTURA 
BANATA u izdanju Vukove zadužbine iz Beograda (2010).  

24.-25.03. 
2011. 

Akademik profesor dr Grozdanka Gojkov, direktorica naše škole i 
koleginica dr Nataša Sturza-Milić učestvovale su na međunarodnoj 
konferenciji "Ljudski kapital u procesu globalizacije", koja je održana u 
Novom Mestu u Sloveniji. Direktorica Gojkov je ovom prilikom održala 
uvodno predavanje "Znanje u filozofiji vaspitanja i etika odgovornosti 
globalizacije". 

25.-26.03. 
2011. 

Kolega Predrag Prtljaga predstavio je svoj rad "Internet sajtovi dečjih 
vrtića" na VII Simpozijumu "Vaspitač u 21. veku", koji je održan u 
Sokobanji. Organizator Simpozijuma je Visoka škola za vaspitače 
strukovnih studija iz Aleksinca. 

27.03. 2011. Kao gostujući profesor naša direktorica održala je predavanje studentima 
magistarskih i doktorskih studija Fakulteta i Visoke škole za poslovanje i 
upravljanje (business and management) u Novom Mestu (Slovenija) na 
temu "Dometi i ograničenja savremenih trendova u istraživanjima 
društvenih nauka". 

01.04.2011. Studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 
„Mihailo Palov“ iz Vršca  učestvovali su na likovnoj radionici „Crtajmo 
jedni druge–crtajmo nas“ povodom obeležavanja međunarodnog dana 
osoba sa autizmom. 

12. 04. 2011. U salonu Gradske biblioteke, priredjena je promocija zbirke pesama "Slike 
iz četiri godišnja doba"  prof. dr Dragice Stanojlović. O trećoj zbirci 
pesama naše koleginice govorili su Olivija Rusovac i prof. dr Rajko Djurić, 
takodje profesor Visoke škole. 

9.-14.04.2011. Naši profesori i kolege dr Euđen Činč i dr Mirča Maran učestvovali su  na 
Evropskoj konferenciji za akademske dicipline u organizaciji Državnog 
univerziteta Konektikata (SAD), koja je održana u Freiburg – 
Gottenheimu (Nemačka). Učesnici konferencije su bili iz 39 zemalja, a 
prezentovano je 189 saopštenja. Konferencija je obuhvatala i posetu 
univerzitetskoj regiji koju čine Nemačka, Francuska i Švajcarska. 

14.-15.04.2011. U organizaciji "Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja" Sveučilišta 
"Jurja Dobrile" iz Pule, u Medulinu u Hrvatskoj, je organizovan od 14. do 
15. aprila 12. Medjunarodni naučni skup pod nazivom "Dani Mate 
Demarina", na temu “Suvremene strategije učenja i poučavanja”. 
Konferenciji su prisustvovale naše koleginice Snežana Prtljaga i dr Tanja 
Nedimović. Koleginica Prtljaga je učesnicima predstavila svoj rad, dok je 
koleginica Nedimović predstavila rad dr Grozdanke Gojkov, koja je bila 
sprečena da prisustvuje konferenciji. 

13.-14.05.2011. Kolega Predrag Prtljaga učestvovao je na  Međunarodnoj 
interdisciplinarnoj stručno-naučnoj konferenciji ''VASPITNO-
OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI'' koja je po četvrti put održana u 
Subotici.  

18.05.2011. U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz 
korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija, ogledno predavanje, u 
prisustvu partnera iz Rumunije, održale koleginica dr Tanja Nedimović i 
Snežana Prtljaga. 

26.-27.05.2011. Gostovanje naše direktorice akademika dr Grozdanke Gojkov na 
naučnom skupu "Temišvarski akademski dani", uz široko nacionalno i 
medjunarodno učešće, koje je organizovao temišvarski ogranak 
Rumunske akademije nauka. 

24.05.2011. U organizaciji Katedre za pedagogiju i psihologiju Visoke škole za 
obrazovanje vaspitača «Mihailo Palov» iz Vršca. gost naše Škole u 
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svojstvu viziting profesora bio je dr Dušan Potkonjak 
01-04.06. 2011. 59. Naučno-stručni skup – Sabor psihologa Srbije održan je od 1. do 4. 

juna 2011. godine u Sokobanji. U okviru sekcije: „Kognitivni i konativni 
aspekti učenja“  svoj rad na temu „Vršnjačko nasilje u osnovnim 
školama“ predstavila je naša koleginica, dr Tanja Nedimović. 

03-05.06. 2011. U Čačku je održan 6. Simpozijum Tehnologija, informatika i obrazovanje - za 
društvo učenja i znanja. Svoj rad Reciklaža informacija u okviru sekcije 
Pedagoške dimenzije društva učenja i znanja predstavio je naš kolega Predrag 
Prtljaga. 

20.06.2011. U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz 
korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija, ogledno predavanje, u 
prisustvu partnera iz Rumunije, održale koleginica Grozdanka Gojkov, 
Biljana Vujasin i Aleksandra Mandić. 

01. 07. 2011. 17. Okrugli sto – „Daroviti I moralnost” U organizaciji Visoke škole 
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“- Vršac, 
Univerziteta “Sv. Kliment Ohridski”- Pedagoški fakultet, Bitola, 
Makedonija, REVIVIS – Institut za razvijanje nadarjenosti – Ptuj, Slovenia 
i Univerziteta „Aurel Vlajku“ iz Arada (Rumunija), održan je 17. Okrugli 
sto na temu „Daroviti I moralnost“. Objavljen je katalogizovan Zbornik 
rezimea. U radu naučnog skupa učestvovalo 120 stručnih i naučnih 
radnika iz zemlje i inostranstva. 

23.-24.09. 
2011. 

Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
Edukacija za identifikaciju i rad sa darovitom decom–  Zaječar 

29.09-01.10. 
2011. 

U organizaciji internacionalne asocijacije ENIEDA (European Network for 
Intercultural Activities), Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje 
vaspitača ”Mihailo Palov” iz Vršca, Fakulteta za kulturu i društvo iz 
Malmea (The Faculty of Culture and Society, Malmö) i centra CIEL (The 
Centre for Research and Innovation in Linguistic Education) Univerziteta 
u Alba Juliji, otvorena je 4. međunarodna konferencija posvećena 
lingvističkim i pitanjima interkulturalne edukacije (The 4th ENIEDA 
Conference on Linguistic & Intercultural Education) sa temom 
Pregovaranje i konstruisanje evropskih identiteta kroz jezike i kulture 
(Negotiating and constructing European identities across languages and 
cultures). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23   

 
 
 

10.  Katedre 
 
 

U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača deluju katedre koje svoj rad 
osmišljavaju tako da uže stručna pitanja tretiraju na mikro planu, analiziraju, projektuju itd., 
zauzimaju stavove pre Nastavnog veća. Stručnu politiku Škole unutar grupa predmeta vode, 
dakle, katedre. 
   
U Školi deluje pet katedara: 

 

1. Katedra za pedagogiju i psihologiju  - predmeti: Opšta pedagogija (profesor: akademik 
Grozdanka Gojkov); Porodična pedagogija (prof. dr Radovan Grandić); Predškolska 
pedagogija (doc. dr Aleksandar Stojanović i Snežana Prtljaga); Opšta psihologija, Razvojna 
psihologija, Pedagoška psihologija, Mentalno zdravlje (dr Tanja Nedimović); Primenjena 
razvojna psihologija – praktikum (Adrian Božin); Rad sa decom sa posebnim potrebama 
(Biljana Vujasin); Primena AV sredstava u vrtiću (Biljana Vujasin); Pedagoška dokumentacija 
(Biljana Vujasin); Praktikum iz fizičkog vaspitanja (dr Nataša Sturza-Milić); Predškolski 
kurikulum (Snežana Prtljaga); Informatički praktikum (Predrag Prtljaga); Računari u 
vaspitno-obrazovnom radu (Predrag Prtljaga); Vokalno-instrumentalni praktikum (dr Euđen 
Činč i mr Zoran Mulić); Hor (dr Euđen Činč); Predškolski kurikulum (Snežana Prtljaga); 
Zdravstvena nega (dr Dragica Stanojlović). 

 
2. Katedra za filozofiju i društvene nauke – predmeti: Filozofija vaspitanja (prof. dr Ružica 
Petrović); Istorija civilizacije (dr Mirča Maran); Etika vaspitačkog poziva (prof. dr Ružica 
Petrović); Evropski kontekst nacionalnih kultura (dr Mirča Maran); Filozofija kulture i Dečja 
subkultura (dr Tamara Gorelova); Filozofija estetskog vaspitanja, Pravci savremene filozofije 
i Filozofske osnove savremenih pedagoških teorija (prof. dr Milan Uzelac), Kultura religije i 
Religijski sistemi (dr Ljubivoje Stojanović). 
   
3. Katedra za metodike – predmeti: Metodika vaspitno-obrazovnog rada (mr Viorika Paser);  
Metodika početnih matematičkih pojmova 1 (doc. dr Aleksandar Stojanović); Metodika 
početnih matematičkih pojmova 2 (doc. dr Aleksandar Stojanović i mr Aleksandra Mandić); 
Metodika upoznavanja okoline 1 (mr Viorika Paser);  Metodika upoznavanja okoline 2 (mr 
Viorika Paser);  Metodika likovnog vaspitanja (prof. dr Adrian Negru i mr Tomislav 
Suhecki); Metodika muzičkog vaspitanja 1 (prof. dr Jon Lelea); Metodika muzičkog 
vaspitanja 2 (prof. dr Jon Lelea); Metodika fizičkog vaspitanja 1 (dr Nataša Sturza-Milić); 
Metodika fizičkog vaspitanja 2 (dr Nataša Sturza-Milić); Metodika razvoja govora 1 (mr 
Dragana Josifović i Ljiljana Kelemen); Metodika razvoja govora 2 (mr Dragana Josifović i 
Ljiljana Kelemen); Metodika razvoja govora 1 i 2 na rumunskom jeziku (prof. dr Ileana 
Magda). 
 
4. Katedra nastave stranog jezika – predmeti: Engleski jezik (dr Jelena Prtljaga); Nemački 
jezik (dr Aleksandra Gojkov – Rajić); Ruski jezik (dr Tamara Gorelova). 
 

5. Katedra za maternji jezik – predmeti: Srpski jezik (mr Dragana Josifović); Rumunski jezik 
(prof. dr Ileana Magda i dr Branduša Žujka); Romski jezik (prof. dr Rajko Đurić i mr Marija 
Aleksandrović); Književnost za decu (mr Dragana Josifović). 
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10.1. Izveštaj o radu Katedre za pedagogiju i 
psihologiju za 2010/2011. godinu 

 
Članovi Katedre su, pored redovnih aktivnosti koje podrazumeva nastava i rad sa 
studentima (predavanja, vežbe, konsultacije, praksa studenata...), bili angažovani i u 
sledećim aktivnostima: 
• učestvovanje na više stručnih skupova sa saopštenjima (podaci dati u posebnom delu 
Izveštaja); 
• sastavljanje rasporeda predavanja i rešavanje ostalih brojnih organizaciono-tehničkih 
pitanja; 
• većina članova Katedre, pored drugih članova kolektiva, učestvovala je u različitim 
projektima: 

- na projektu »Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja«, br. 179036 
(2011-2014), čiju realizaciju finansira Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja 
Republike Srbije», dr G. Gojkov, dr R. Grandić, dr A. Stojanović; 

- na projektu br. 179010 (2011-2014), čiju realizaciju finansira Ministarstvo nauke i 
tehnološkog razvoja Republike Srbije», dr G. Gojkov. 

- u programima stručnog usavršavanja radnika u obrazovanju: Edukacija za identifikaciju i 
rad sa darovitom decomi "Ocenjivanje u školi (sa posebnim osvrtom na opisno ocenjivanje)", 
»Metode i tehnike razvijanje stvaralaštva«, »Kognitivni stil u funkciji individualizacije 
nastave«; »Modeli profesionalnog razvoja nastavnika«, »Pedagoške kompetencije nastavnika iz 
ugla društva znanja«. Seminari su održani tokom godine u Paraćinu (dva), Veterniku, 
Rumenki i Somboru. 

- Prof. dr Grozdanka Gojkov, član Katedre, promovisana je u najviše univerzitetsko zvanje 
počasnog doktora (honoris causa) na Univerzitetu „Aurel Vlajku“ iz Arada (Rumunija),  
04. novembra 2010, za izuzetan doprinos u oblasti pedagogije 

- Članovi Katedre su učestvovali u realizaciji akreditovanog programa za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - Ocenjivanje u školi  - 
Paraćin (gimnazija); 

- Realizovan je, takođe, akreditovani program za stručno usavršavanje nastavnika, 
vaspitača, stručnih saradnika i direktora - Pedagoške kompetencije nastavnika iz ugla društva 
znanja–  Paraćin (gimnazija); 

- Realizovan je akreditovani program za stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, 
stručnih saradnika i direktora - Metode i tehnike razvijanja stvaralaštva – Veternik  
(Osnovna škola). 

- Realizovan je akreditovani program za stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, 
stručnih saradnika i direktora - Ocenjivanje u školi–  Rumenka (Osnovna škola); 

- Realizovan je akreditovani program za stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, 
stručnih saradnika i direktora - Ocenjivanje u školi–  Sombor (gimnazija); 

- dr Grozdanka Gojkov je imala uvodno predavanje na temu "Znanje u filozofiji vaspitanja 
i etika odgovornosti globalizacije" na međunarodnoj konferenciji "Ljudski kapital u 
procesu globalizacije", koja je održana u Novom Mestu u Sloveniji; 

- Predrag Prtljaga, član Katedre, predstavio je svoj rad "Internet sajtovi dečjih vrtića" na VII 
Simpozijumu "Vaspitač u 21. veku", koji je održan u Sokobanji.  

- Kao gostujući profesor, dr Grozdanka Gojkov je održala predavanje studentima 
magistarskih i doktorskih studija Fakulteta i Visoke škole za poslovanje i upravljanje u 
Novom Mestu (Slovenija) na temu "Dometi i ograničenja savremenih trendova u 
istraživanjima društvenih nauka"; 

- koleginice Snežana Prtljaga i dr Tanja Nedimović su učestvovale na 12. Međunarodnom 
naučnom skupu pod nazivom "Dani Mate Demarina", na temu “Suvremene strategije 
učenja i poučavanja” u organizaciji "Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja" 
Sveučilišta "Jurja Dobrile" iz Pule, u Medulinu u Hrvatskoj; 
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- Predrag Prtljaga učestvovao je na  Međunarodnoj interdisciplinarnoj stručno-naučnoj 
konferenciji ''VASPITNO-OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI'' koja je održana u 
Subotici.  

- U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje 
inovativnih metoda i novih laboratorija, ogledno predavanje, u prisustvu partnera iz 
Rumunije, održale koleginica dr Tanja Nedimović i Snežana Prtljaga. 

- Gostovanje dr Grozdanke Gojkov na naučnom skupu "Temišvarski akademski dani", uz 
široko nacionalno i medjunarodno učešće, koje je organizovao temišvarski ogranak 
Rumunske akademije nauka; 

- U organizaciji naše Katedre gost Škole u svojstvu viziting profesora bio je dr Dušan 
Potkonjak; 

- dr Tanja Nedimović je predstavila svoj rad na temu „Vršnjačko nasilje u osnovnim 
školama“ u okviru sekcije: „Kognitivni i konativni aspekti učenja“na 59. Naučno-
stručnom skupu – Sabor psihologa Srbije u Sokobanji; 

- Predrag Prtljaga je predstavio svoj rad Reciklaža informacija u okviru sekcije Pedagoške 
dimenzije društva učenja i znanja u Čačku, na 6. Simpozijumu Tehnologija, informatika i 
obrazovanje - za društvo učenja i znanja; 

- U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje 
inovativnih metoda i novih laboratorija, ogledno predavanje, u prisustvu partnera iz 
Rumunije, održale su dr Grozdanka Gojkov, Biljana Vujasin i mr Aleksandra Mandić. 

- dr Grozdanka Gojkov i dr Aleksandar Stojanović učestvovali su na II Međunarodnoj 
znanstvenoj konferenciji: »Socijalne in čuvstvene potrebe nadarjenih in talentiranih« u 
organizaciji Međunarodnog izobraževalnog centra i Veleposlaništva Kraljevine 
Nizozemske, na Bledu, Slovenija zajedničkim radom koji je bio i uvodno izlaganje: 
Purpose in value structure of the gifted as critical ability and inner moral guide (Svrha u 
strukturi vrednosti darovitih kao kritička sposobnost i interni moralni vodič); 

- članovi Katedre uzeli su učešće na 17. Okruglom stolu – „Daroviti i moralnost”, na 
kome je učestvovalo 120 stručnih i naučnih radnika iz zemlje i inostranstva (Rumunija, 
Engleska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija...); uvodno izlaganje 
imao je član Katedre dr Aleksandar Stojanović; 

• članica katedre dr Tanja Nedimović odbranila je doktorsku disertaciju i stekle zvanje 
doktora; 
• član Katedre dr E. Činč objavio je novu knjigu: Uvod u notno pismo; 
- članovi Katedre akademik G. Gojkov i A. Stojanović bili su uključeni u izdavačku 

delatnost Škole. 
 

       Izveštaj predao: 
       šef Katedre doc. dr Aleksandar Stojanović 
 
 

 
 

10.2.  Izveštaj o radu Katedre za maternji jezik 
za školsku 2010/2011. godinu 

 
Članovi Katedre: mr Dragana Josifović, prof. Ljiljana Kelemen, prof. dr Ileana Magda 

(šef katedre), dr Brinduša Žujka, prof. dr Rajko Đurić i mr Marija Aleksandrović. 
Pored redovne aktivnosti u organizaciji i izvođenju nastave na tri jezika (srpski, 

rumunski i romski) na redovnim studijama, vežbi, ispita, konsultacija i procene seminarskih 
radova, članovi katedre pratili su i rad studenata u predškolskim ustanovama.  

Aktivnost katedre bila je usmerena i na izdavačku delatnost škole (lektorisanje i 
prevodi).  

Članovi Katedre, mr Dragana Josifović i prof. dr Ileana Magda, organizovale su 
predavanja i ispite za studente na doškolavanju i na specijalističkim studijama. 
 U sledećim redovima predstavićemo aktivnosti članova katedre koje su se odvijale 
pored redovnih aktivnosti.  
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 Ljiljana Kelemen je nastavnik praktične nastave za predmet Metodika razvoja 1 i 
Metodika razvoja 2 na Visokoj školi  strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo 
Palov“ u Vršcu, od oktobra 2010. godine. Osim toga, angažovana je i kao saradnik predavača 
dr Dragane Josifović na predmetima: Srpski jezik, Književnost za decu, Jezičke mere i 
dramatizacija. Do sada je više puta bila uključena u vannastavni rad kao saradnik predavača 
mr Dragane Josifović u izradi silabusa za predmete vezane za Metodiku razvoja govora i kao 
saradnik u izradi programa za početak školske 2010/2011. godine. U decembru 2010. godine 
bila organizator Književnog druženja sa književnicom i profesorkom Srpskog jezika, 
Jadrankom Đulum. 
 Od oktobra 2008. godine radi i kao saradnik-asistent na predmetu Metodika nastave 
srpskog jezika i književnosti na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, čiji je doktorant, i Nastavnom 
odeljenju u Vršcu. 
 Do sada ima više objavljenih radova i dva učešća na međunarodnim naučnim 
skupovima: 

Rad za međunarodni Naučni skup 2010. godine na Učiteljskom fakultetu koji je održan 
08.decembra 2010.godine: 
Cvetanović, Z. i Kelemen, Lj. (2011): Metodičko modelovanje časa nastave gramatike 
i pravopisa, u Inovacije u nastavi, časopis za savremenu nastavu, Učiteljski fakultet, 
Beograd, br.1, str.17-26; 

Razvijanje kreativnih sposobnosti darovitih u nastavi jezika (rad za međunarodni Naučni skup 
Daroviti u procesu globalizacije 16. Okrugli sto, Zbornik 16); 

Kelemen, Lj. (2010): Problemi vbođenja pojma nepromenljive reči u udžbenicima iz srpskog 
jezika u četvrtom razredu osnovne škole, u časopisu Pedagoška stvarnost, Savez 
pedagoškoh društava Vojvodine, Novi Sad, br.5-6, str.433-445. 
Koleginica Dragana Josifović sarađuje sa svim članovima katedre, dogovaramo se o 

aktivnostima katedre, nastave, konsultacija, ispita, redovnih i diplomskih, na osnovnim 
studijama, na doškolavanju i na specijalističkim studijama.  

Kada je reč o Katedri za rumunski jezik, ističemo sledeće: 
Članovi katedre prof. dr Ileana Magda i prof. dr Branduša Žujka yčestvovale su: 

na 5. Naučno-stručnom skupu pod nazivom „Književno stvaralaštvo za decu“,koji je u 
okviru Svetskog dana deteta (UNICEF) održan 20. novembra 2010. godine u Novom 
Sadu, sa radom „Rumunska književnost za decu pisana u Vojvodini“. Rad je 
objavljen u Multijezičkom biltenu Most 11, str. 20; 

04.04.2011, u Temišvaru (Rumunija), yčestvovale su na promociji Antologije banatske 
dijalektalne književnosti (poezija, proza, pozorište) -1891-2011, u izdanju Zapadnog 
univerziteta, Temišvar, 2011. god.  
Tom prilikom prof. dr Ileana Magda je govorila o značaju afirmisanja rumunskih 
banatskih govora kao faktora očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta Rumuna u 
Vojvodini, R. Srbija i stvaralaštva u ovim dijalektima kao fenomena između 
narodnog i umetničkog stvaralaštva. 
O događaju opširnije je informisala dr Branduša Žujka u „Libertatea“ LXIV, 15 (3576) 
od 16. 04. 2011., str. 9; videti i sajt www.libertatea.rs, u članku Nu trebuie să uitam 
niciodata cine suntem.  
Smatramo da predstavljaju poseban interes i posvete koje su nam tom prilikom 
napisali rektor Zapadnog univerziteta u Temišvaru, prof. dr Joan Talpoš i jedan od 
koautora antologije prof. dr Joan Viorel Boldureanu.; 

prisustvovale su godišnjoj skupštini Društva za rumunski jezik u Vojvodini, R. Srbija, 14. 
04. 2011. god.  
Prof. dr Branduša Žujka dobila je nagradu Društva za rumunski jezik u Vojvodini 
Republika Srbija, filijala u Novom Sadu „Nikita Stanesku“, za posebne rezultate u 
istraživanju umetničke književnosti na rumunskom jeziku u Srbiji. 
Prof. dr Ileana Magda izabrana je za predsednika skupštine DRJ, izvršnog upravnog 
organa. Branduša Žujka izabrana je za predsednika Departmana za filološke nauke. 
O ovome detalnije videti u članku dr Branduše Žujka: S.L.R. îşi va desfăşura activitatea 
după un program modificat şi completat,  „Libertatea“ LXIV, 16 (3577) od 23. 04. 2011., 
str. 8 i sajt www.libertatea.rs.; 
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12.04.2011. učestvovale su na promociji knjige Arhanghelul de la Prislop – gânduri şi cuvinte 
despre Părintele Arsenie, izdavač Banatska Mitropolija iz Temišvara.  
Na promociji je govorila i prof. dr Ileana Magda na temu – Značaj jezika, kulture i 
duhovnih vrednosti za afirmisanje rumunske naciolalne manjine na prostoru našeg 
dela Banata, multikulturnog, multijezičkog i multikonfesionalnog, sa osvrtom na 
stanje u poslednjoj deceniji. 
O tome je pisala dr Branduša Žujka u članku Arhanghelul de la Prislop, „Libertatea“ 
LXIV, 23 (3584) od 11. 06. 2011., str. 5 i sajt www.libertatea.rs. 

Član katedre  prof. dr Branduša Žujka prisustvovala je u Rumuniji (Moravica i Nemačka 
Stamora) u okviru prekogranične saradnje Srbija-Rumunija, 08. 04. 2011. na 
kulturnim i religioznim svečanostima organizovane u sećanju na Joana Dule 
Đulvezana, značajnog banatskog kulturnog stvaraoca, sa radom: Iz istorije njiževnosti 
za decu na rumunskom jeziku u Vojvodini. Opširno o ovome je izvestio Marin Gašpar u 
članku Manifestări culturale la Moraviţa şi Stamora Germană,  „Libertatea“ LXIV, 15 
(3576) od 16. 04. 2011., str. 8 i sajt www.libertatea.rs.  Takođe učestvovala je u radu 
međunarodnog simpozijuma „Portrete de dascăli”, održan 28,05.2011., u Aradu 
(Rumunija). Rad „Traian Doban – corifeu al mişcării culturale româneşti din 
Voivodina” biće objavljen u publikaciji sa ISBN „Portrete de dascăli 2011”. 

 Prof. dr Rajko Đurić, član Katedre za romski jezik objavio je u toku 2010 i 2011. 
godine sledeće knjige i radove: 

1. Istorija romske književnosti, Bršac 2010; 
2. Rečnik romskih simbola, Beograd 2010; 
3. Predgovor za rečnik Romsko-Makedonski, čiji su autori Lj. Demir/F. Demir, Skopje 

2010; 
4. Pravopis romskog jezika, Bršac 2011; 
5. Drama „Ubiti Zorana Đinđića“ u knjizi „Radnici umiru pevajuć“, Beograd 2011. 

 
Godine 2010. prevedena je na slovenački i objavljena knjiga „Istorija romske 

književnosti“ i studija „Romski glagoli, njihovo poreklo i značenje“, Murska Subota 2010. 
 

Godine 2011. prevedena je na makedonski i objavljena „Gramatika romskog jezika“, 
Skopje 2011. 
 Na hrvatskom biće uskoro objavljena „Istorija romske književnosti“, koja je, inače, 
doživela ranije nemačko, rumunsko i mađarsko izdanje. 
 Sudelovao je na većem broju naučnih skupova sa referatima, među kojima je i naučni 
skup o Romima, njihovom identitetu i promenama. Rad „Identitet Roma i njegove 
paradigme“ biće objavljen u Zborniku SANU krajem 2011. 

Autor je tekstova o socijalnim problemima Roma, koji su objavljeni 2011. u naučnim 
časopisima „Politika i pravo“ i „Evropske integracije“, čiji je izdavač „Službeni glasnik“ u 
Beogrdu. 

Prof. dr Rajko Đurić držao je predavanja na većem broju naučnih skupova u zemlji i 
inostranstvu (Slovenija, Austrija, Nemačka i Švedska) i bio je predsednik Komisije za 
odbranu doktorata „Društvena integracija romske zajednice u tranzicionim državama 
jugoistočne Evrope: primer Republike Makedonije“ m-r Marjana Mladenovskog. Kandidat je 
odbranio tezu na Evropskom centru za mir i razvoj Univerzitata UN u Beogradu, pred 
komisijom čiji su članovi bili akademik Aleksandar Fira, prof. dr Iv Nedeljković i mentor 
prof. dr Nano Ružin. 
 Autor je više tekstova koji su, nakon objavljivanja u listu „Politika“ tokom 2011., 
predstavljeni na blogu Visoke škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu. 
 I, najzad, učesnik je naučnog skupa „Darovitost i moralnost“ sa naučnim radom 
„Darovitost i moralnost u društveno-istorijskom kontekstu“ (17. Okrugli sto o darovitima je 
održan 1.07.2011. u Vršcu). 
                                                                 

Izveštaj podnela šef katedre: 
                prof. dr Ileana Magda                                   
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10.3.  Izveštaj o radu Katedre za metodike 

2010/2011. godinu 
 
 
Članovi Katedre i predmeti nastavne 2010/2011 god.: 
 
1. prof. dr Ileana Magda     – Metodika razvoja govora 1 na rumunskom jeziku; 

                                              - Metodika razvoja govora 2 na rumunskom jeziku. 
 

2. mr Viorika Paser                –Metodika vaspitno-obrazovnog rada; 
                                                     - Metodika upoznavanja okoline1; 
                                                      - Metodika upoznavanja okoline 2. 
 
3. mr Dragana Josifović      – Metodika razvoja govora 1; 

                                              -  Metodika razvoja govora 2. 
 

4. dr Nataša Sturza-Milić  – Praktikum iz fizičkog vaspitanja; 
                                                     - Metodika fizičkog vaspitanja 1; 
                                                      - Metodika fizičkog vaspitanja 2. 
 
5. prof. dr Adrijan Negru     – Metodika likovnog vaspitanja. 
  
6. doc. dr Aleksandar Stojanović   – Metodika početnih matematičkih pojmova 1; 
                                                     - Metodika početnih matematičkih pojmova 2. 
  
7. mr Tomislav Suhecki       – Metodika likovnog vaspitanja. 
 
8. dr Euđen Činč                     - Vokalno-instrumentalni praktikum; 
                                                   - Hor;  
 
9. prof. dr Jon Lelea (Šef Katedre) – Metodika muzičkog vaspitanja 1. 
                                                         - Metodika muzičkog vaspitanja 2. 
 
10. mr Aleksandra Mandić      - Metodika početnih matematičkih pojmova 2.(vežbe) 
 
11. Ljiljana Kelemen, prof.     – Metodika razvoja govora 1; (vežbe) 

                                              -  Metodika razvoja govora 2. (vežbe) 
 

U okviru predmeta naše katedre nastava kao i planirane aktivnosti su uspešno 
realizovane tekuće univerzitetske godine. 

Članovi Katedre za metodike su pre svega bili usmereni na ostvarivanje nastavno-
metodičkog rada sa studentima, budućim vaspitačima primenom:  

-   savremenih postupaka i metoda; 
- didaktičkih materijala uključujući i savremena audio-vizuelna sredstva novije 

generacije, kao i inovacijama u nastavi i pedagoškoj praksi. 
U ovom periodu realizovane su i druge vaspitno-obrazovne i stručno-profesionalne aktivnosti, i 
to:  
� učešće članova Katedre povodom otvaranja Univerzitetske 2010/11. godine; 
� razmena stručno-profesionalnog iskustva između članova naše Katedre,  sa članovima 

drugih katedara Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača kao i sa 
stručnjacima obrazovnih institucija iz naše zemlje i inostranstva; 

� kontinuirani rad i saradnja sa vršačkim vrtićima, sa aspekta metodičke i praktične 
realizacije vaspitno-obrazovnog procesa na nivou predškolskih ustanova; 

� dokvalifikacija za vaspitače sa Višom školom kroz didaktičko-metodičko i pedagoško 
usavršavanje;   
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� realizacija dva akreditovana programa specijalističkih studija za vaspitače; 
stručno usavršavanje i usmeravanje studenata za hospitovanje, samostalne aktivnosti i 
tronedeljne pedagoške prakse;  
� rad sa talentovanim studentima u okviru sekcija iz oblasti umetnosti i radionice za igru; 
Veoma važni i plodan segment  preokupacije članova naše Katedre u ovom periodu  je bio 
usmeren na naučno-stručni rad, i to: 
� usavršavanje i učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu; 
� štampanje monografija, stručnih radova i udžbenika itd. 

 
Vršac, sept. 2011.                       

       Šef Katedre: 
prof. dr Jon Lelea  

 
 
 
 

10.4. Izveštaj o radu Katedre za strane jezike za 
školsku 2010/2011. godinu 

 
 
Nastava iz predmeta Strani jezik I i II odvijala se za studente I godine u prvom i drugom 
semestru u okviru vežbi (3 časa nedeljno) i konsultacija (2 časa nedeljno). Kao strani jezici bili 
su zastupljeni: engleski (dr Jelena Prtljaga), ruski (dr Tamara Gorelova) i nemački jezik (dr 
Aleksandra Gojkov – Rajić). Francuski jezik nije bio zastupljen. Nastava se redovno odvijala, 
a angažovanje i postignuće svakog pojedinačnog studenta bilo je praćeno kroz polaganje 
parcijalnih testova, odnosno kolokvijuma tokom godine, što je vodilo je ka visokom nivou 
uspeha studenata na ispitima, koji su redovno održavani u predviđenim ispitnim rokovima 
za sve strane jezike.  
 
Značajno je napomenuti da su dve članice katedre odbranile doktorske disertacije i stekle 
zvanje doktora lingvističkih (Jelena Prtljaga), odnosno književnih nauka (Aleksandra Gojkov-
Rajić) na Filozofskom fakultetu Univerzitata u Novom Sadu.   
  
Pred redovnih nastavnih aktivnosti članovi katedre su se uključivali i u druge aktivnosti koje 
su se odvijale na Visokoj školi. Kao i svake godine, članice katedre uzele su aktivno učešće u 
pripremi i realizaciji okruglog stola posvećenog darovitima, koji je ove godine bio 17. po 
redu.  
 
Kada govorimo o vannastavnim i stručnim aktivnostima, član katedre Jelena Prtljaga je u 
toku školske 2010/11. bila koordinator pet programa stručnog usavršavanja radnika u 
obrazovanju pod nazivom Edukacija sadašnjih i budućih učitelja za identifikaciju i rad sa darovitom 
decom, Ocenjivanje u školi (sa posebnim osvrtom na opisno ocenjivanje, Metode i tehnike razvijanja 
stvaralaštva, Kognitivni stil u funkciji individualizacije nastave i Modeli profesionalnog razvoja 
nastavnika koji su akreditovani od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i 
realizovani tokom godine. 
 
Krajem 2010. Visoka škola u partnerstvu sa Univerzitetom Ioan Slavić iz Temišvara otpočela je 
realizaciju projekta susedske saradnje pod nazivom Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i 
univerzitetima, uz upotrebu inovativnih metoda i novih laboratorija (Quality in education, colleges 
and universities using innovative methods and new laboratories). Projekat je odobren i finansiran u 
okviru IPA programa Evropske delegacije. Članica katedre Jelena Prtljaga je glavni 
rukovodilac projekta, dok se Aleksandra Gojkov-Rajić uključila u realizacju projekta kao 
jedan od mentora koji je sa grupom studenata radio na osmišljavanju, implementaciji i 
evaluaciji inovativnih metoda u okviru stranog jezika. Projekat traje 18 meseci.   
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Kao i do sada, članice katedre bavile su se prevođenjem stručne literature za potrebe 
izdavačke delatnosti Više škole, kao i radova za međunarodne skupove, zbornike i slično.  
 
Pored toga, članice katedre učestvovale su na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i 
inostranstvu i objavile značajan broj radova. 
 
U toku školske godine u okviru Katedre za strane jezike sprovedeno je istraživanje o odnosu 
učenja stranog jezika  i stavova prema pripadnicima drugih naroda, pod nazivom »Strani 
jezik i socijalna distanca«. Rezultati ovog istraživanja predstavljeni su na međunarodnoj 
konferenciji The 4th ENIEDA Conference on Linguistic & Intercultural Education.  
 
Katedra za strane jezike organizovala je ispred Visoke škole strukovnih studija za 
obrazovanje vaspitača u Vršcu u peridou od 29. septembra do 1. oktobra u saradnji  sa 
međunarodnim udruženjem ENIEDA (European Network for Intercultural Activities), 
Fakultetom za kulturu i društvo iz Malmea (The Faculty of Culture and Society, Malmö) i 
centrom CIEL (The Centre for Research and Innovation in Linguistic Education) Univerziteta 
u Alba Juliji 4. međunarodnu konferenciju posvećenu lingvističkim i pitanjima 
interkulturalne edukacije (The 4th ENIEDA Conference on Linguistic & Intercultural 
Education) sa temom Pregovaranje i konstruisanje evropskih identiteta kroz jezike i kulture 
(Negotiating and constructing European identities across languages and cultures).  Članice katedre 
Aleksandra Gojkov-Rajić i Jelena Prtljaga odigrale su značajnu ulogu u organizaciji 
konferencije koja je ocenjena kao izuzetno uspešna. Jelena Prtljaga bila je i član 
Organizacionog odbora i jedan od uređivača Zbornika rezimea radova prezentovanih na 
konferenciji, koja je okupila istraživače, naučnike i autore iz više od 20 zemalja Evrope i 
sveta.  
 
 

  

       Izveštaj predala 
       dr Jelena Prtljaga, šef katedre 
 

 

 

 

 10.5.  Izveštaj o radu Katedre za filozofiju i društvene nauke za 
školsku 2010/2011. godinu 

 

 
 U okviru Katedre za filozofiju i društvene nauke su u školskoj 2010/2011. godini 
zastupljeni sledeći nastavni predmeti: 

Evropski kontekst nacionalnih kultura (4+1) – profesor Mirča Maran (obavezan), I 
semestar 

Istorija civilizacije (2+1) – profesor Mirča Maran (izborni), II semestar  
Filozofija vaspitanja (2+0) – profesor Ružica Petrović (obavezni), I semestar 
Etika vaspitačkog poziva (2+1) – profesor Ružica Petrović (izborni), IV semestar 
Kultura religija (2+1) – profesor Ljubivoje Stojanović (izborni), II semestar  
Religijski sistemi (2+1)  – profesor Ljubivoje Stojanović, (izborni), IV semestar 
Filozofske osnove savremenih pedagoških teorija (3+1)  – profesor Milan Uzelac, 

(obavezan), II semestar 
Pravci savremene filozofije (2+1) – profesor Milan Uzelac, (izborni), II semestar 

 
 Katedra za filozofiju i društvene nauke je, pored redovnih obaveza u nastavi, 
održavanja ispita, konsultacija i diplomskih ispita, u protekloj školskoj godini organizovala 9. 
marta 2011. godine promociju zbornika „Banat kroz vekove – slojevi kultura Banata“, u 
izdanju Vukove zadužbine iz Beograda, na kojoj su govorili dr Miodrag Maticki, Dragi 
Bugarčić, Zoran Turkan i dr Miodrag Milin.  
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 U školskoj 2010/2011. godini održana su predavanja i konsultacije iz predmeta 
Evropski kontekst nacionalne kulture u I semestru (na srpskom i na rumunskom nastavnom 
jeziku) i Istorija civilizacije (kao izbornog predmeta) u drugom semestru, kao i konsultacije iz 
predmeta Evropski kontekst nacionalnih kultura (na srpskom i na rumunskom nastavnom 
jeziku), sa studentima koji se nalaze na doškolovavanju. Iz oba predmeta su redovno 
održavani i ispiti, u svim ispitnim rokovima. 
 U prvom semestru je organizovana poseta Vladičanskom dvoru i katoličkoj katedrali 
u Vršcu (decembar 2010), a za studente prve godine koji su u drugom semestru slušali Istoriju 
civilizacije organizovan je jednodnevni stručni izlet do manastira Manasije i Ravanice, 
Resavske pećine i Jagodine (13. maj 2011).  
 Naši studenti su posetili i nekoliko izložbi koje su bile postavljene u Gradskom 
muzeju u Vršcu i Apoteku na stepenicama.  
  
Pored redovnih nastavnih obaveza nastavnici su bili angažovani i u sledećim aktivnostima: 

Članovi Katedre učestvovali su na stručnim skupovima sa saopštenjima; 

Objavili su naučne i stručne radove u časopisima, udžbenike i monografije 

Učestvovali su u izradi naučnih projekata kao autori i saradnici. 
Članovi Katedre učestvovali su u radu Komisija za izdavačku delatnost; u radu 

redakcionih odbora časopisa i zbornika, kao i u radu Komisije za odbranu 
diplomskih radova. 

Članovi Katedre su preveli više stručnih radova na rumunski jezik 
  

           Šef Katedre: 
Dr Mirča Maran 

 
 
 

10.6. Izveštaj o radu Biblioteke u školskoj 
2010/2011. godini 

  

U Biblioteci Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i Nastavnog odeljenja 
Učiteljskog fakulteta su, u skladu sa zakonom o bibliotečkoj delatnosti, obavljane redovne 
aktivnosti: prikupljanje, obrada, čuvanje i korišćenje knjiga, časopisa i novina, kao i 
prikupljanje, obrada i pružanje informacija i podataka koji se odnose na bibliotečki materijal 
u cilju korišćenja u vaspitne, obrazovne, naučne, kulturne i druge svrhe. 
 
Studentima je svakodnevno na raspolaganju čitaonica sa kompjuterom, štampačem i 
internetom (bežičnim) -    
 
Radno vreme biblioteke i čitaonice: 
- radnim danima od 8.30 do 15.30 h 
- subotom od 9 do 12 h. 
 
 
Bibliotečki prostor: 
Površina biblioteke - 92m 
Površina čitaonice - 80m, sa 15 radnih stolova i 30 sedišta; 
Bibliotečki fond - 29607 knjiga, od toga 6672 na rumunskom jeziku i 110 na romskom jeziku. 
 
Računarska oprema: 
PENTIUM 3; dva komada PENTIUM 4; 
 
Informacijska uloga Biblioteke: 
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- sistematsko informisanje profesora i studenata o novim izdanjima knjiga i stručne 
periodike; 
- u čitaonici su svakodnevno izložena nova izdanja Učiteljskog fakulteta iz Beograda, 
Instituta za pedagoška istraživanja iz Beograda i Novog Sada, Filozofskog fakulteta u Novom 
Sadu i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu. 

 
Broj novoupisanih korisnika - 160 
Broj korišćenih bibliotečkih jedinica (knjiga, časopisa, fotokopija u čitaonici – preko 4520 i van 
nje – 2226). 

 
Novih naslova - 210 
 
Novih bibliotečkih jedinica - 812 
Snežana Prtljaga, diplomirani učitelj-master 
 

        Izveštaj podnela: 
           Snežana Prtljaga, bibliotekar 
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11. Objavljeni stručni radovi profesora Škole u toku 
                                             školske 2010/2011. godine 

  
 
 

Akademik Grozdanka 
Gojkov 

 

 Monografije: 
 Postmoderne teorije o znanju i didaktički pluralizam, str. 29-52 

Međunarodni naučni skup Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – 
didaktičko - metodički pristup (2010; Užice) Obrazovanje i 
usavršavanje nastavnika: didaktičko-metodički pristup/(glavni i 
odgovorni urednik Krstivoje Špijunović; organizatori Učiteljski 
fakultet u Užicu; Univerzitet „Konstantin Filozof“ Pedagoški fakultet, 
Nitra) - Užice: Učiteljski fakultet, 2010 (Užice, Bratis).- 548 str.: tabele; 
24 cm ISBN 978-86-6191-000-5 

 Naučni radovi i rezimei: 
 Grozdanka Gojkov, Postmoderne teorije o znanju i didaktički 

pluralizam, str. 29-52 CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna 
biblioteka Srbije, Beograd 

 Gojkov, G. (2010). Nastavnik kao refleksivni praktičar, Zbornik 
rezimea sa međunarodnog naučnog skupa-uvodno izlaganje 
»Osposobljavanje nastavnika za nove uloge« - Beograd, Srpska 
akademija obrazovanja. 37. 01 (048.3) ISBN 978-86-907495-6-0 
COBISS.SR-ID 258622215 

 Gojkov, G. (2010). Kritička pedagogija između filozofije i nauke,  у 
зборнику: Критичке теорије у педагогији, Савез педагошких 
друштава Војводине, Нови Сад 2010, стр, 11-38; UDK 37.01; ISBN 
978-86-84367-54-1, COBISS.SR-ID 259246087  rad na projektu 149049* 

 Gojkov, G. (2010). Neo-humanistic logic the changes in Educational 
concepts, Educatia-plus, Jurnal plus education; An. VI Nr. 1(11)/2010, 
pag.9-22 E-ISSN (online) 2068-1151  Quarterly journal, published by 
»Aurel Vlaicu« University, Arad ISSN 1842-077X  

 Gojkov, G., Stojanović, A. (2010). Purpose in value structure of the 
gifted as critical ability and inner moral guide (Svrha u strukturi 
vrednosti darovitih u Srbiji kao kritička sposobnost i interni moralni vodič), 
Zbornik – II Međunarodna znanstvena konferenca: »Socijalne in 
čuvstvene potrebe nadarjenih in talentiranih«. Pag. 40-56. Ljubljana, 
MiB d.o.o. 2010. god. CIP Narodna in univerzitetna knjižnica, 
Ljubljana. 159.924-053.5(082) ISBN 978-961-92823-1-1 253219328 

 Gojkov, G., (2010): METACOGNITION AS A LINK BETWEEN 
ABILITYAND SUCCESSFUL (EXECUTIVE) INTELLIGENCE, UDK 
37.02:159.928 Pag. 131-150 
DIDACTICA SLOVENICA 2010/2 LETNIK 25 
Pedagoška obzorja – znanstvena revija za didaktiko. Novo Mesto. 
Slovenija. 
IZDAJATELJI 
- Pedagoška obzorja Novo mesto 
- Pedagoška fakulteta Ljubljana 
- Visokošolsko središče Novo mesto 
INDEKSIRANOST REVIJE 
- Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation 
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Reports(Thomson Reuters services) 
- American Psychological Association (PsycINFO) 
- Internationale Bibliographie geistes und sozialwissenshaftlischer 
Zeitschiftenliteratur (IBZ) 
- Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes und 
sozialwissenshaftlischer Literatur (IBR) 
- Cooperative Online Bibliographic System and Services (COBISS) 

 Gojkov, G., Stojanović, A. (2010): Kreativne karakteristike 
kognitivnog stila i metakognicija darovitih, u: Zbornik reziimea sa 
međunarodnog naučnog skupa »Daroviti u procesu globalizacije« 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo 
Palov” Vršac i Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad – Romania. 
ISBN 978-86-7372-119-4 
COBISS.SR-ID 251889671 str.40 

 Gojkov, G., INTERPRETATIVIZM CRITERIA, u zborniku: Kritičke 
teorije u pedagogiji, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad 
2010, стр, 59-82; CIP 37.01; ISBN 978-86-84367-54-1, COBISS.SR-ID 
259246087, UDK 001.8:3 UDK 303.1 rad na projektu 149049* 

 Gojkov, G. Obrazovanje za menadžment, Pedagoška stvarnost – 
časopis za školska i kulturno-prosvetna pitanja. Novi Sad; Savez 
pedagoških društava Vojvodine.  Godina LVI; 2010/ 9-10, p. 717-724. 
UDK 37:005 – pregledni članak BIBLID 0553-4569, 56 (2010). 

 Gojkov, G. Stojanović, A.(2010) NATIONAL IDENTITY AND THE 
ENCOUNTER OF CULTURES FROM THE ANGLE OF THE GIFTED, 
Zbornik radova – knjiga 1 Peti međunarodni interdisciplinarni 
simpozijum »Susret kultura« p.173-183. UDC 323.1.316.7 Novi Sad, 
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet. Tiraž 500. CIP 
316.7(082) COBISS.SR-ID 253588743  685. str. 

 Grozdanka Gojkov (2011): Didactic limitations of constructivistic 
learning model in teachig, pag. 559-583. U: Suvremene strategije 
učenja i poučavanja – Monografija međunarodnog znanstvenog skupa 
II dio. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za odgojne i obrazovne 
znanosti. Pula (Medulin 14/15 04. 2011.) UDK 371.3(063) ISBN 978-
953-7498-32-0 (u celini) 
ISBN 978-953-7498-34-4 (drugi dio) – poseban otisak (separat) str 559-
582. 

 Gojkov, G., Stojanović, A. (2011): Kreativne karakteristike 
kognitivnog stila i metakognicija darovitih, u Zbornik br.16 
»Daroviti u procesu globalizacije« str. 195-241 –originalan naučni rad  
UDK 371.95 ISBN 978-86-7372-131-6. Visoka škola strukovnih studija 
za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« , Vršac i Univerzitet »Aurel 
Vlajku«, Arad-Rumunija. 

 Gojkov, G. (2011): COGNITIVE STILE OF THE GIFTED AND 
DIDACTIC INSTRUCTIONS, DIDACTICA SLOVENICA, pedagoška 
obzorja, znanstvena revija za didaktiko, 1-2, letnik 26, 2011. 

 Gojkov, G. (2011): Poimanje moralnosti – prediktor uspeha darovitih 
studenata/MORALITY APPREHENSION – THE PREDICTOR OF 
SUCCESS IN GIFTED STUDENTS, u: Zbornik rezimea sa 
međunarodnog naučnog skupa “Darovitost i moralnost”.  Visoka 
škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« , 
Vršac... etc. str.74-77 

 Gojkov, G. (2011): Nastavnik kao refleksivni praktičar/A TEACHER 
AS A REFLECTIVE PRACTITIONER – uvodno izlaganje. Originalan 
naučni rad – naučni skup Srpske akademije obrazovanja UDK:378.14  
u: Godišnjak SAO za 2010. godinu. Beograd. Srpska akademija 
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obrazovanja, mart 2011. ISSN 1820-5461 COBISS.SR-ID 140963340    
pag. 37-66   
Rad na projektu br. 179036 za 2011-2014. god. Ministarstvo nauke RS. 

 Gojkov, G. (2010) SEMINARULUI DIDACTICA INTERNATIONAL.  
Rešica, 13-15. maj 2011. Međunarodni seminar – Didaktika. Rumunija 
Revista Scoala, ISSN 1583-5529 pag. 26-31 Anul XIX Nr.22 (45) oktobar 
2010. 

 Gojkov, G. (2011): Didaktička ograničenja konstruktivističkog 
modela učenja u nastavi/ DIDACTIC LIMITATIONS OF 
CONSTRUCTIVISTIC LEARNING MODEL IN TEACHING Str. 19-
40. Izvorni znanstveni članak, u: Metodički obzori, Vol.6 (2011)3 No.13 
/ rujan 2011. UDK 37.02   

 IPA projekat - Kvalitet u obrazovanju, visokom školama i 
univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija - 
prezentacija Projekt metode, 20.06. 2011. 

Prof. dr Ileana Magda  
 „Rumunska književnost za decu i omladinu pisana u Vojvodini“ 

(koautor prof. dr Branduša Žujka), saopštenje podneto u Novom Sadu, 
na 5. naučno-stručnom skupu „Književno stvaralaštvo za decu“, 20. 
novembar 2010. godine, objavljeno u „Multijezičkom biltenu  MOST-
11, Izdavač Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 2011., str. 20.; 

 „BANATUL – în creaţia lirică a primei generaţii de scriitori români 
din Voivodina“ (koautor prof. dr Brandusa Zujka)– objavljenje je u 
toku, u časopisu „PIRAMIDA“, Zavod za kulturu vojvođanskih 
Rumuna“, br. 3, Zrenjanin, 2011.; 

 „La littérature roumaine de la Voivodine en contexte multiculturel 
et plurilinguel“ (koautor prof. dr Brandusa Zujka)–saopštenje 
podneto na međunarodnoj konferenciji „ Pregovaranje i stvaranje 
evropskih identiteta kroz jezike i kulturu“, Vršac, 29 septembar – 1 
oktobar 2011., rezime rada objavljen je u Zborniku rezimeja – The 4th 
ENEIDA – Budisava: Krimel, 2011., str. 70; 

 Članci: 
 „Microproiect de amintiri Radu Flora“ – članak u nedeljnom časopisu 

„Libertatea“ LXIV 35 (3596), Pančevo, od 11.06.2011., str 9.  
Prof. dr Adrian Negru   
 Negru, A., (2010),  GIFTEDNESS  IN THE FIELD OF FINE ARTS AT 

YOUNGER PRESCHOOL AGE, JOURNAL PLUS EDUCATION, A 
BIANNUAL INTERNATIONAL JOURNAL, PUBLISHED BY 
“AUREL VLAICU” UNIVERSITY EDITING HOUSE, ARAD, ISSN 
1842-077X , стр.  127-136.  

 Negru, A., (2010),  Зборник радова International Symposium, 
Research and Education in Innovation Era, 3rd Edition, Универзитет 
„Аурел Влајку“ Арад, Румунија, ISBN:(10)973+752+107+2; (13)978-
752-107-, CNCSIS, 280-295. 

 Негру, А., (2010), МУЗЕЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ КАО МОГУЋИ 
МОДЕЛ ЕДУКАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ, 
(поглаље у монографији), рецензенти проф. др Јован Ђорђевић, 
проф. др Младен Вилотијевић, Савез педагошких друштава 
Војводине, Нови Сад, Рад је у оквиру пројекта бр. 14049 
Метатеоријске концепције педагошке методологије, Министарства за 
науку Републике Србијe; 

 Negru A., PLURALIST APPROACH TO ART TEACHING FROM 
THE ANGLE OF WALDORF’S SCHOLL , JOURNAL PLUS 
EDUCATION, Volume VII, No. 1/ april 2011 QUARTERLY 
JOURNAL, PUBLISHED BY “AUREL VLAICU” UNIVERSITY, 
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ARAD, ROUMANIA. VOLUME VII, No.2 OCTOBER 2011 ISSN: 1842-
077X 

 Negru, A., Pluralist approach to the methodology of Fine Arts from 
the perspective of gifted, JOURNAL PLUS EDUCATION, Volume 
VIII, No. 2/ 2011 QUARTERLY JOURNAL, PUBLISHED BY “AUREL 
VLAICU” UNIVERSITY, ARAD, ROUMANIA. VOLUME VII, No.2 
OCTOBER 2011 ISSN: 1842-077X. 

Akademik Ljubomir 
Stojanović 

 

 Monografija: 
 Drugi i ja, (2010), Zavod  za udzbenike, Beograd 
 Udžbenici: 
 Pastirsko bogoslovlje (2010), Sveti arhijerejski sinod SPC, Beograd; 
 Crkvena propoved  (2011),Pravoslavni Bogoslovski fakultet, Foča; 
 Tumačenje Biblije kao nastavni predmet na Univerzitetu  (2010), 

zbornik radova: Nauka-religija-obrazovanje, Učiteljski fakultet, 
Beograd; 

 Crkve i televizija  (2010), zbornik radova Crkva u savremenom svetu, 
Pastirski savetodavni centar, Beograd; 

 Crkva i politika  (2011), zbornik radova Crkva u savremenom svetu, 
Pastirski savetodavni centar, Beograd; 

 Recenzija: 
 Istraživanje efekata verske nastave u Beogradu, (2011), autori 

Slobodanka Gašić i Slavica Ševkušić  
Prof. dr Jon Lelea  
 Školski udžbenici: 
  Lelea, I. (2010): Cultura muzicală pentru clasa a IV-a a şcolii elementare - 

Muzička kultura za 4. razred osnovne škole, Zavod za udžbenike, 
Beograd, ISBN 987-86-17-16485-8, COBISS.SR-ID 259533831 

 Radovi: 
  Lelea, I.(2011): Possibilities of evaluation in education in Serbia (The 

textbooks Musical Culture in the function of lower primary school 
pupils’ performance evaluation), Academia de Muzică "Gh. Dima", 
Cluj Napoca, Atelier de didactică muzicală "Artă şi Educaţie", Buletin 
Ştiinţific: Ed. Media Muzica, nr.2., ISSN 2068-0694   

Prof. dr Rajko Đurić  

 Knjige: 
 Rečnik romskih  simbola, Beograd 2010. (Rečnik je preveden  na 

slovenčki jezik i objavljen u Murskoj Suboti, 2011.) . 
 Istorija romske književnosti, Vršac 2010 (Knjiga je prevedena na 

slovenački i hrvatski i objavljen u Murskoj Suboti i Zagrebu 2011.). 
 Gramatika na romskiot jazik, Skoplje 2010. 
 Pravopis romskoga jezika, Vršac 2011.  
 Romski glagoli, njihov izvor in pomen, Murska Subota 2011. 
 Drama „Ubiti Zorana Djindjića“, Beograd 2010.  
 Članci i prikazi: 
 Časopisi i novine Časopis „Pravo i politika“: Beograd 2011: Paradigme 

identiteta Roma.                                                                     
 Prikaz : Crna knjiga KGB Časopis „Izazovi evropskih integracija“, 

Beograd 2011: Pretpostavke za integraciju                                                                                           
Roma.                                                                                          

 Naučni temelji romologije. Dnevni list „Politika“ (serija tekstova iz 
oblasti Sociologije nauke i savremenih naučnih istraživanja u svetu).  

 Darovitost i moralnost u društveno-istorijskom kontekstu, Zbornik 
rezimea sa 17. Okruglog stola „Darovitost i moralnost“  u organizaciji 
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Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo 
Pavlov“, Vršac, str. 63. 

Mr Viorika Paser  
 U koautorstvu sa Božin Adrijan (2011). Globalizacija i uloga 

darovitih u očuvanju kulturnog identiteta. U: Daroviti u procesu 
globalizacije (Zbornik 16). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za 
obrazovanje vaspitača. 

 Darovitost i moralnost u sistemu vrednosti porodice, (u koautorstvu 
sa A. Božin), Zbornik rezimea  sa 17. Okruglog stola „Darovitost i 
moralnost“, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 
„Mihailo Palov“ Vršac. 

Doc. dr Aleksandar 
Stojanović            

 

 Objavljene knjige i priručnici: 
 A. Stojanović - G. Gojkov, Didaktika – zadaci za vežbu i 

samovrednovanje, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje 
vaspitača “Mihailo Palov”, Vršac, 2010. (koautorstvo).   

 A. Stojanović, G. Gojkov, R. Grandić, M. Stipić, M. Carić, M. Uzelac, J. 
Maksimović A. Negru: Kritičke teorije u pedagogiji, Savez pedagoških 
društava Vojvodine, Novi Sad, 2010. (koautorstvo). ISBN 978-86-
84367-54-1         COBISS.SR-ID 259246087     str. 119-147     

 Objavljeni radovi: 
 Methodological controversies and teaching process, Educatia plus, 

»Aurel Vlaicu« University Arad, Journal Plus Education, ISSN: 1842-
077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151, Vol VI (2010), No. 2, pp. 115-123.    

 Professional Teacher Development in Serbia – From Needs To Possibilities 
(Stručni razvoj nastavnika u Srbiji – od potreba do mogućnosti) 
(koautorstvo J. Lelea, E. Činč), Zbornik radova sa internacionalne 
konferencije «Real & Virtual in learner's development», Kluž-
Napoka, 2010. ISBN 978-973-53-0267-2, pag. 444-450.       

 Purpose in value structure of the gifted as critical ability and inner moral 
guide (Svrha u strukturi vrednosti darovitih kao kritička sposobnost i 
interni moralni vodič), Zbornik radova sa II Međunarodne 
znanstvene konferencije: »Socijalne in čuvstvene potrebe 
nadarjenih in talentiranih« u organizaciji Međunarodnog 
izobraževalnog centra i Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske. 
Bled, Slovenija, 2010, pag. 40-56.    

 Moralno vaspitanje darovitih – potrebe, problemi, dileme, mogućnosti, 
Zbornik rezimea sa 17. Okruglog stola „Darovitost i moralnost“  u 
organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje 
vaspitača „Mihailo Pavlov“, Vršac. 

Prof.dr Ružica Petrović  
 Zbornik Savremeni metodički izazovi , Modern  Methodological Aspects, 

,Korszerű módszertani kihívások, Методологија наставе реторике, 
Magyar Tannyelvű Tanítóképzö Kar, ISBN 978- 86 – 87095 – 08 – 3, 
Szabadka, 2010 

 Role of rhetoric in the development of speech skills,  Journal Plus Education 
(JPE) Faculty of Educational Sciences, Psychology and Social Work, 
“AUREL VLAICU” UNIVERSITY, ARAD, JPE is classified by CNCSIS 
in B+ category, ISSN 1842-077X E- ISSN 2068–1151, децембар, 2010  

 Ontologija dobra i zla, časopis Uzdanica, VIII god. br. 1, maj 2011, ISSN 
1451 – 673X., Pedagoški fakultet, Jagodina 

 Anticipacija „nove“ filozofije,  časopis Uzdanica, VIII god. br. 2., 2011., 
Pedagoški fakultet, Jagodina 

 Moralna darovitost, Zbornik rezimea sa 17. Okruglog stola 
„Darovitost i moralnost“  u organizaciji Visoke škole strukovnih 
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studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Pavlov“, Vršac, str. 122. 
Dr Nataša Sturza Milić                 
 Monografija: 
 Dečiji sport od prakse do akademske oblasti, Sturza Milić, N. je 

priredila poglavlje: Motorička igra u funkciji integralnog razvoja 
deteta, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, 2011. 

 Objavljeni radovi i rezimei: 
 The Sense of Coherence of Motor Gifted Boys. EXERCISE AND 

QUALITY OF LIFE, Vol.2, No.1, 2010, 45-51, Faculty of Sport and 
Physical Education University of Novi Sad, Serbia, 2010.  

 Differences between Pre-school Girls and Boys in Motor creativity, 
Zbornik radova sa 6-tog internacionalnog Simpozijuma „Otrok v 
gibanju“, Portorož, Slovenija, 2010, str. 363-365. 

 U koautorstvu sa Šekeljić, G: Stavovi i interesovanje učenika za 
nastavne sadržaje i nastavu fizičkog vaspitanja, Zbornik radova 
»Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – didaktičko-metodički 
pristup«, Učiteljski fakultet u Užicu, Univerzitet u Kragujevcu, Užice, 
2010, str. 425-434. 

  Uticaj dominantnog društvenog razmišljanja na ranu specijalizaciju 
motorički darovite dece, Zbornik radova sa 16. Okruglog stola na 
temu „Daroviti u procesu globalizacije“, Visoka škola strukovnih 
studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac, 2011. 

  Relevant Adults, Children and Sport – the Influence of 
Globalization. Zbornik radova sa Mednarodne znanstvene 
konference „Človeški kapital kot vir uspeha v procesu globalizacije“, 
Novo Mesto, Slovenija, 2011, str. 189-197. 

  Interests – the Triggers of Creative Motor Learning and 
Achievements of Pupils. Monografija, Međunarodni znanstveni skup 
„Dani Mate Demarina“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za 
obrazovanje učitelja i odgajitelja, Medulin, Hrvatska, 2011, str. 377-387. 

  Manipulacija motorički darovitom decom – jedan oblik 
dehumanizacije sporta. Zbornik rezimea, 17. Međunarodni Okrugli 
sto na temu »Darovitost i moralnost«, Visoka škola strukovnih studija 
za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, 2011, str. 154. 

dr Mircea Maran  
 Monografija: 
 Rumuni u Vojvodini – Istorija, demografija, identitet Rumuna u 

vojvođanskim naseljima, Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna, 
Zrenjanin 2011, ISBN 978-86-87803-16-9 

 Članci i prikazi: 
 Andrei Vasici – primul monograf al Vârşeţului, u Studii şi cercetări, Actele 

simpozionului „Banatul – trecut istoric şi cultural”, Zrenjanin – Novi 
Sad, 2010, str. 460-471, ISBN 978-86-87803-11-4 

 Participarea preoţimii ortodoxe române din Banatul Sârbesc la evenimentele 
revoluţionare de la 1848-1849, u Credinţă şi mărturisire, Caransebeş, 
Rumunija, 12-14 aprilie 2010, Lucrările simpozionului internaţional 
„Credinţă şi mărturisire”, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2010, str. 
474-482, ISBN-978-606-92513-0-0 

 Istoriografia românească din Banatul Sârbesc, u: In memoriam: Pompiliu 
Teodor (coord. Simion Molnar si Florin Ilieş), Radovi simpozijuma, 
Editura Cetate Deva, Deva, Rumunija, 2011, ISBN 978-606-8205-16-8., 
str. 133-142. 

 Câteva consideraţii privind istoria confesională a românilor din Banatul 
Sârbesc, u Europa, Novi Sad, br. 7/2011, str. 9-11, ISSN 1820-9181 

 Epidemii de boli molipsitoare în zona Panciovei în secolul al XIX-lea, u 
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Anuar 2010, Institutul de Cultură a Românilor din Voivodina, 
Zrenjanin, 2011, str. 119-124, ISSN 2217-3870 

 Românii din Banatul de Vest, Provincia Autonomă Voivodina. O scurtă 
istorie de la primele atestări până azi, u Revista de istorie socială, XIII-XV, 
Iaşi, Rumunija, 2008-2010, str. 189-196, ISSN 1453-5378 

 Mircea Maran&Eugen Cinci, Educational realities and Romanian Identity 
in Vojvodina, u The 4th EniedaConference on Linguistic & Intercultural 
Education. Negotiating and constructing European identities across 
languages and cultures, Vršac, Serbia, 29 September-1 October 2011, 
Book of abstracts (Zbornik rezimea),  str. 45-46, ISBN 978-86-7273-137-
8 

 Românii din Banatul Sârbesc în războiul din aprilie 1941, u Condeiul 
ardelean, Sf. Gheorghe, Rumunija, br. 174 (209), 25-31 mart 2011, str. 8, 
ISSN 1843-4665 

 Recenzije i predgovori: 
 Васа Марјану, Монографија Ловачког друштва Глогоњ, Глогоњ 2010, 

Рецензија и Предговор, стр. 1-2, ISBN 978-86-913975-0-0 
 Миодраг Милин (приређивач), Срби у Румунији. Чињенице и подаци 

из скорије прошлости – Sârbii din România. Secvenţe şi date din istoria 
recentă, Вршац-Београд-Арад 2011. Рецензија, ISBN 978-86-7372-133-
0 

 Prikazi: 
 Despre Banatul în 1918 cu litere de aur – Traian Vuia: Le Banat (Timishana) 

– Banatul timişan, Editura David Presa Print, Timişoara, 2010, u: Anuar 
2010, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenjanin, str. 
284-286, ISSN 2217-3870 

Prof. dr Milan Uzelac  
 Knjige 
 Glavni pravci savremene filozofije, Visoka škola strukovnih studija za 

obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2011, str. 373. 
 Uvod u estetiku. Predavanja u zimskom semestru 1992, str. godine, 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, 
Vršac 2011, str. 270. 

 Praktična fenomenologija, Visoka škola strukovnih studija za 
obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2011, str. 127. 

 Studije 
 Uzelac, M.: Zagonetnost sudbine filozofskog opstanka na tlu 

transcendentalne fenomenologije, Politička misao, god. 43, Zagreb 
2010/3, str. 108-116. 

 Узелац, М.: Реформа системы сербского образования „плюс 
болонизация всей страны...“ (пер. А.А. Травкина), у зборнику 
ГАСК „Христианская культура и славянский мир, Москва 2010, 
стр. 176-185. http://www.za-
nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=4132&Ite
mid=39 

 Uzelac, M.:, « La philosophie de la musique d'A.F. Losev et sa parenté 
avec le néo-platonisme tardif » in Maryse DENNES (éd.), L’œuvre 
d’Alekseï Losev dans le contexte de la culture européenne, Slavica Occitania, 
31, 2010, p. 231-248. 

 Узелац, М.: Проблема контекста европейской культуры и места 
русской философии в ней, «Международные научные 
исследования» (№1-2, 2011), С.7-14. 
http://www.intereconom.com/scientific-researches.html 

 Узелац, М.: Реформа высшего образования Сербии, 
«Репутациология» (Vol. 4 Nom. 1-2) (№1-2, 2011), С.56-65. 
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http://www.intereconom.com/archive-reputiology/116.html 
 Узелац, М.: Реформа высшего образования Сербии, 

«Конфликтология», (№1, 2011), С. 111-128 . 
Dr Tamara Gorelova 
Uzelac 

 

 Дошкольное детство: одарённый ребёнок: (сборник текстов) / 
(составитель Тамара А. Горелова). – Вршац : Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача, 2008 (Нови Сад : 
Студио Верис). – 347 стр ; 24 cm, ISBN 978-86-7372-090-6, 
COBISS.SR-ID 23275290 ( pod starim cipom 2008) 

 Дошкольное детство: современные россисйкие концепции и 
программы: (сборник текстов) / (составитель Тамара А. Горелова). 
– Вршац : Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача, 2008 (Нови Сад : Студио Верис). – 410 стр ; 21 cm, ISBN 
978-86-7372-091-3, COBISS.SR-ID 232752903 (objavljeno pod starim 
cipom 2008) 

Dr Branduša Zujka  
 „Rumunska književnost za decu i omladinu pisana u Vojvodini“ 

(koautor prof. dr Ileana Magda), saopštenje podneto u Novom Sadu, 
na 5. naučno-stručnom skupu „Književno stvaralaštvo za decu“, 20. 
novembar 2010. godine, objavljeno u „Multijezičkom biltenu  MOST-
11, Izdavač Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 2011., str. 20.;  

 „Traian Doban – corifeu al mişcării culturale în limba română din 
Voivodina” –  rad je predstavljen na III Međunarodnom simpozijumu 
„Portrete de dascăli“, 28. maj 2011., Santana (Rumunija), objavljeno u 
„Portrete de dascăli III“, Zapadni univerzitet „Vasile Goldiş“, Arad, 
2011, str. 164 ; 

 „BANATUL – în creaţia lirică a primei generaţii de scriitori români 
din Voivodina“ (koautor prof. dr Ileana Magda)– objavljenje je u toku, 
u časopisu „PIRAMIDA“, Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna“, 
br. 3, Zrenjanin, 2011.; 

 „La littérature roumaine de la Voivodine en contexte multiculturel 
et plurilinguel“ (koautor prof. dr Ileana Magda)–saopštenje podneto 
na međunarodnoj konferenciji „ Pregovaranje i stvaranje evropskih 
identiteta kroz jezike i kulturu“, Vršac, 29 septembar – 1 oktobar 2011., 
rezime rada objavljen je u Zborniku rezimeja – The 4th ENEIDA – 
Budisava: Krimel, 2011., str. 70; 

 Članci: 
 „Nu trebuie să uităm niciodată cine suntem“ – članak u nedeljnom 

časopisu „Libertatea“ LXIV 15 (3576), Pančevo, od 16.04.2011., str. 9; 
 „SRL îşi va desfăşura activitatea după un program modificat şi 

completat“ – članak u nedeljnom časopisu „Libertatea“ LXIV 23 
(3584), Pančevo, od 16.04.2011., str. 8; 

 „Arhanghelul de la Prislop“ – članak u nedeljnom časopisu 
„Libertatea“ LXIV 23 (3584), Pančevo, od 11.06.2011., str. 5. 

 „BANATUL – în creaţia lirică a primei generaţii de scriitori români 
din Voivodina“ (koautor prof. dr Ileana Magda)– objavljenje je u toku, 
u časopisu „PIRAMIDA“, Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna“, 
br. 3, Zrenjanin, 2011.; 

Dr Aleksandra Gojkov 
Rajić 

 

 Foreign language as a precondition of communication in contemporary 
world, International Conference „Real and virtual in learner’s 
development“, Cluj-Napoca, March 5th – 6th 2010, Cluj_Napoca, 
Risoprint, 2010, str. 424-429. 
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 Fremdsprachenkenntnisse als Voraussetzung für das Funktionieren in der 
Zeit der Globalisierung, Social Sciences Today: Between Theory and 
Practice, Cambridge scolars publishing, 2010, str. 241-249. 

 Бајка у настави немачког језика на раном узрасту, Иновације у настави 
1 (2010), Учитељски факултет, Београд, 2010, стр. 70-79. 

 Všačka pozorišna scena – magnet za vršačku kulturnu elitu, Zbornik 15, 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo 
Palov“, Vršac, 2010. 

 Darovitost i etičnost u nemačkoj drami 19. veka, Zbornik rezimea sa 
17. Okruglog stola „Darovitost i moralnost“  u organizaciji Visoke 
škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Pavlov“, 
Vršac, str. 77. 

Dr Tanja Nedimović  
 Vršnjačko nasilje u osnovnim školama. Knjiga rezimea. 59. Naučno-

srtučni skup psihologa Srbije, Društvo psihologa Srbije, Beograd, 2011, 
str. 37.  

  Kognitivno – razvojni pristup moralnom vaspitanju darovite dece: 
prednosti i ograničenja. Knjiga rezimea 17. Okruglog stola „Darovitost 
i moralnost“. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 
‘’Mihailo Palov’’, Vršac, 2011, str. 113.  

  Multiculturalism and Psychological Assessment of Cognitive 
Abilities of Children. Book of Abstracts The 4-th ENIEDA Conference 
on Linguistic and Intercultural Education. Negotiating and 
constructing European identities across languages and cultures, Vršac, 
2011, str. 48- 49.  

Dr Dragica Stanojlović  
 Dileme vezane za pokušaj egzaktnog definisanja pojmova 

moralnosti i darovitosti, Zbornik rezimea  sa 17. Okruglog stola 
„Darovitost i moralnost“, Visoka škola strukovnih studija za 
obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ Vršac, 2011, str. 145. 

Dr Jelena Prtljaga  

 The 4th ENIEDA Conference on Linguistic & Intercultural Education 
Negotiating and constructing European identities across languages 
and cultures – Book of Abstracts (jedan od urednika Zbornika 
Rezimea)  

Dr Euđen Činč  
 Album cultural bănăţean – pelerinaj sonor între lumesc şi divin 

(Banatski kulturni album – muzičko hodočašće od svetovnog ka 
duhovnom). Arad, Univerzitet Aurel Vlajku, 2010. ISBN 978-973-752-
393-8 

 Udžbenici: 
 Osnovi rada sa dečjim muzičkim sastavima, Vršac, Visoka škola 

strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, 2010. 
(ISBN 978-86-7372-116-3; COBISS.SR-ID 247364871) 

  Uvod u notno pismo i teoriju muzike, Vršac, Visoka škola 
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, 2010. 
(ISBN 978-86-7372-124-8; COBISS.SR-ID 258885383) 

Mr  Tomislav Suhecki  

 Darovitost i moral, Zbornik rezimea  sa 17. Okruglog stola 
„Darovitost i moralnost“, Visoka škola strukovnih studija za 
obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ Vršac, 2011, str. 156. 

Mr Aleksandra Mandić  

 Školski udžbenici: 
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 Marjanović M., Mandić A. : Matematika za prvi razred osnovne škole, 
Eduka d.o.o, Beograd, 2010. god. 

 Marjanović M., Mandić A.: Radni listovi iz matematike za prvi  
razred osnovne škole, Eduka d.o.o, Beograd, 2010. god. 

Biljana Vujasin  
 Daroviti i moralno vaspitanje u uslovima globalizacije, u Zbornik 

br.16 »Daroviti u procesu globalizacije« str.  – pregledni rad  UDK 
371.95 ISBN 978-86-7372-131-6. Visoka škola strukovnih studija za 
obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac i Univerzitet »Aurel 
Vlajku«, Arad-Rumunija, 2010. 

 Mogućnosti primene „metode usidrene instrukcije“ u inkluzivnim 
uslovima.  U: Zbornik rezimea  – II naučna konferencija sa 
međunarodnim učešćem „Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj 
školi – Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada u inkluzivnim 
uslovima“. Institut za pedagoška istraživanja- Beograd i Visoka škola 
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača-Sremska Mitrovica, 2011.   

 Moralna dimenzija darovitosti – simedonija. Zbornik rezimea sa 
međunarodnog naučnog skupa « Darovitost i moralnost »  Vršac, 
2011. 

Snežana Prtljaga  
 Konstruktivistički pristup (učenju) u nastavi prirode i društva, 

Pedagoška stvarnost, br. 9-10, Novi Sad, 2010. 
 Sistem vrednosti studenata sa visokim akademskim postignućem 

(koautorstvo), zbornik sa medjunarodne naučne konferencije 
»Socialne in čustvene potrebe nadarjenih“, Bled (Slovenija), 2010. 

 Egzemplarni (paradigmatski) model i primer njegove primene u 
nastavi prirode i društva, Zbornik radova sa medjunarodnog naučnog 
skupa „Suvremene strategije učenja i poučavanja“, Pula (Hrvatska), 
2011.             

 Emocionalno opismenjavanje u funkciji darovitosti. Zbornik 
rezimea sa 17 Međunarodnog Okruglog stola »Darovitost i 
moralnost«, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 
»Mihailo Palov«, Vršac, 2011. 

Adrijan Božin  
 U koautorstvu sa Paser Viorika (2011). Globalizacija i uloga darovitih 

u očuvanju kulturnog identiteta. U: Daroviti u procesu globalizacije 
(Zbornik 16). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje 
vaspitača. 

 Darovitost i moralnost u sistemu vrednosti porodice, (u koautorstvu 
sa V. Paser), Zbornik rezimea  sa 17. Okruglog stola „Darovitost i 
moralnost“, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 
„Mihailo Palov“ Vršac. 

  
Predrag Prtljaga  
 Predrag Prtljaga (2010). Higher School Informational System in the 

Internet Environment, Social Sciences Today: Between Theory and 
Practice (ed. Georgeta Rata and Maria Palicica), Cambridge Scholars 
Publishing, Newcastle upon Tyne: 279-290. (ISBN (10): 1-4438-2405-4, 
ISBN (13): 978-1-4438-2405-7) 

 Predrag Prtljaga (2011). Dete, porodica i informatičko društvo u Naše 
stvaranje: Zbornik radova sa VI simpozijuma Vaspitač u XXI veku, 
Aleksinac. Str. 788-795. (UDC 37.018.01, 37.032, 159.922.73, ISBN 978-
86-88561-00-6). 

 Predrag Prtljaga (2011). Reciklaža informacija u Zborniku radova 
naučno – stručnog simpozijuma sa medjunarodnim učešćem 
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Tehnologija, informatika i obrazovanje - za društvo učenja i znanja, TIO6, 
Tehnički fakultet, Čačak. str. 255-260. (UDK: 659.2:004; ISBN 978-86-
7776-122-6, Stručni rad) 

 Predrag Prtljaga (2011). Global-IT-zacija u Zborniku radova XVI 
okruglog stola Daroviti u procesu globalizacija, Visoka škola strukovnih 
studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, Vršac. str. 547-557. 
(UDK: 371.95; ISSN 1820-1911, 16; ISBN 978-86-7372-131-6, Pregledni 
rad, elektronski optički disk (CD-ROM ISBN 978-86-7372-132-3) 

 Predrag Prtljaga (2010). Strukovno obrazovanje – kako ga vide 
studenti u Zborniku radova sa 3. medjunarodne interdisciplinarne 
stručno – naučne konferencije Vaspitno obrazovni horizonti, Visoka 
škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Subotica. Str. 51-
56. (ISBN 978-86-87893-11-5). 

Ljiljana Kelemen  
  Problemi uvođenja pojma nepromenljive reči u udžbenicima iz 

srpskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole, u časopisu 
Pedagoška stvarnost, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 
2010, , str. 433–445. 

 Cvetanović, Zorica, Kelemen, Ljiljana (2011): Metodičko modelovanje 
časa nastave gramatike i pravopisa, u časopisu Inovacije u nastavi – 
časopis za savremenu nastavu, Učiteljski fakultet, Beograd, br. 1'11, str. 
17–26. 

 Kelemen, Ljiljana (2011): Razvijanje kreativnih sposobnosti darovitih 
u nastavi jezika, u 16. Zborniku „Daroviti u procesu globalizacije“, 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo 
Palov“, Vršac; Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“, Arad, Romania, 
str. 304–314.   

 Kelemen, Ljiljana (2010): Zapis o pogrešnim natpisima na području 
opštine Vršac, u časopisu Obrazovna tehnologija, Centar za 
menadžment u obrazovanju, Beograd, str. 499–510. 

 Idejni i etički smisao književno-umetničkog dela u pripremnom 
predškolskom periodu kao podsticaj i razvoj morala darovitih, 
Zbornik rezimea sa 17. Okruglog stola „Darovitost i moralnost“  u 
organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 
„Mihailo Pavlov“, Vršac, 2011, str. 87. 

 Oblici rada u nastavi srpskog jezika, u časopisu Obrazovna tehnologija, 
Centar za menadžment u obrazovanju, Beograd, 2010, str. 397–408. 
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12.  Učešće profesora Škole na stručnim skupovima 
u toku školske 2010/2011. godine 

 
 
Akademik Grozdanka 
Gojkov 

 

 Postmoderne teorije o znanju i didaktički pljuralizam – uvodno 
izlaganje: Međunarodni naučni skup Obrazovanje i usavršavanje 
nasatvnika-didaktičkjo-metodički pristup. Učiteljski fakultet u Užicu; 
Univerzitet „Konstantin Filozof“ Pedagoški fakultet, Nitra 

 Gojkov, G., Stojanović, A. Purpose in value structure of the gifted as 
critical ability and inner moral guide (Svrha u strukturi vrednosti 
darovitih u Srbiji kao kritička sposobnost i interni moralni vodič), 
Plenarno predavanje – II Međunarodna znanstvena konferenca: 
»Socijalne in čuvstvene potrebe nadarjenih in talentiranih« u 
organizaciji Međunarodni izobraževalni center i Veleposlaništvo 
Kraljevine Nizozemske. Bled, Slovenija, 26-27. XI 2010.  

 Alosterični model učenja i efikasno rukovođenje sopstvenim 
učenjem, saopštenje – naučni skup „Metodičke inovacije u 
osnovnoškolskom i predškolskom obrazovanju i vaspitanju“, 
Учитељски факултет, Beograd. 08. 12. 2010. godine 

 Interpretativism criteria, saopštenje, Univerzitet „Aurel Vlajku“ Arad, 
Rumunija, 04. XI 2010. 

 Nastavnik kao refleksivni praktičar, uvodno izlaganje na 
međunarodnom naučnom skupu »Osposobljavanje nastavnika za 
nove uloge«, Beograd, Srpska akademija obrazovanja. 09. 12. 2010. 

 Postmoderne teorije o znanju, saopštenje – okrugli sto JEAN 
MONNET MODUL, THE SECOND ROUND TABLE,  EU Integration 
Studies, 24.03. 2011. Novo Mesto, Visokošolsko središče. EACEA – 
Education, Audivisual & Culture, Executive Agency i Education and 
Culture DG – Lifelong Learning Programme. 

 Znanje u filozofiji i etika odgovornosti globalizacije – uvodni referat, 
Međunarodna znanstvena konferencija »Človeški kapital kot vir v 
procesu globalizacije«. Novo mesto, 24-25. 03. 2011. 

 Osvrt na kulturne slojeve Banata i interkulturne komunikacije u 
njemu iz ugla školstva u Banatu, COLOCVIUL ACADEMIC 
ROMANO-SARB IDENTITATEA CULTURAL-ISTORICA A 
BANATULUI, Organizatori: Academia Romana, Filiala Timisoara, 
Institutul de Studii Banatice“ Titu Maiorescu“, Univerzitatea de Vest 
din Timisoara, Scola Doctorala Internationala de Istorie Conceptuala 
„Reinchart Koselleck“; u okviru Naučnog skupa: ZILELE 
ACADEMICE TIMISENE, Editia a XII-a, maja 2011.;prezentare de 
carte: Banatul prin secole. Structurile culturale regionale, Vukova 
zadužbina, Beograd, 2010.  

 Poimanje moralnosti – prediktor  uspeha darovitih 
studenata/MORALITY APPREHENSION – THE PREDICTOR OF 
SUCCESS IN GIFTED STUDENTS. Međunarodni naučni skup 
“Darovitost i moralnost” – 17. Okrugli sto, 01. 07. 2011., Vršac.   

 Nastavnik kao refleksivni praktičar - A TEACHER AS A 
REFLECTIVE PRACTITIONER – uvodno izlaganje. Originalan 
naučni rad – naučni skup Srpske akademije obrazovanja. Beograd. 
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mart 2011. 
 SEMINARULUI DIDACTICA INTERNATIONAL.  Rešica, 13-15. 

maj 2011. Međunarodni seminar – Didaktika. Rumunija – pentru 
sustinerea permanenta a acestui demers pedagogic si didactic care a 
devenit in timp simbolul emblematic al invattamantului din Banatul 
Montan. 

 Negotiating and constructing European identities across languages 
and cultures, The 4th ENIEDA Conference on Linguistic and 
Intercultural Education,; Vršac, Serbia, 29 September-1 October 2011. 

Prof. dr Ileana Magda  
 „Rumunska književnost za decu i omladinu pisana u Vojvodini“ 

(koautor prof. dr Brandusa Zujka), saopštenje podneto u Novom Sadu, 
na 5. naučno-stručnom skupu „Književno stvaralaštvo za decu“, 20. 
novembar 2010. godine, objavljeno u „Multijezičkom biltenu  MOST-
11, Izdavač Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 2011., str. 20.; 

 „ABECEDARUL în limba română în contextul reformei şcolare din 
Serbia“ (koautor prof. dr Brandusa Zujka)– saopštenje podneto na XX 
Međunarodnom simpozijumu, 5. septembar „Memorijal Radu Flora“,  
2011. Zrenjanin; 

 „La littérature roumaine de la Voivodine en contexte multiculturel 
et plurilinguel“ (koautor prof. dr Brandusa Zujka)–saopštenje 
podneto na međunarodnoj konferenciji „ Pregovaranje i stvaranje 
evropskih identiteta kroz jezike i kulturu“, Vršac, 29 septembar – 1 
oktobar 2011., rezime rada objavljen je u Zborniku rezimeja – The 4th 
ENEIDA – Budisava: Krimel, 2011., str. 70; 

Prof. dr Rajko Đurić  
 Medjunarodni naučni skup o Romima, Beograd 2010: Referat o kulturi 

i identitetu Roma. 
 Interkulturalnost, Vršac, 2011. 
 Darovitost i moralnost u društveno-istorijskom kontekstu, saopštenje, 

„Darovitost i moralnost“ 17. Okrugli sto u organizaciji Visoke škole 
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Pavlov“, Vršac, 
1. jul 2011. 

 Devetnaesta letnja škola Roma, Murska Subota 2011. 
 Kursevi : Gramatika romskoga jezika, Istorija Roma, Istorija 

holokausta Roma, Istorija romske književnosti SANU. 
Mr Viorika Paser  
 Darovitost i moralnost u sistemu vrednosti porodice. Koautorstvo sa 

A. Božin (rad saopšten  na 17. okruglom stolu Darovitost i moralnost, 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Vršac, 1. jul 
2011). 

Akademik Ljubomir 
Stojanović 

 

 Darovitost i moralnost – 17 okrugli sto u organizaciji Visoke škole 
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Pavlov“, Vršac, 
1. jul 2011. Prihvaćena tema: Odgovornost darovitih u biblijskom 
kontekstu; 

 JUPIN  - 12. jul  2011 Pravoslavlje i savremeno srpsko društvo – 
mogućnosti i prepreke koegzistencije.  Akademija inovatora i naučnika 
Srbije, Beograd. 

 Prvi simpozijum inovacionih istraživanja -  Srpska kraljevska asocijacija 
akademika i naučnika, Beograd, 27. septembar 2011. Prihvaćena tema: 
Prošlost,sadašnjost i budućnost u teološkom kontekstu. 

Dr Dragica Stanojlović  
 Međunarodni Okrugli sto »Darovitost i moralnost«, sa saopštenjem: 
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Manipulacija motorički darovitom decom – jedan oblik 
dehumanizacije sporta.   Visoka škola strukovnih studija za 
obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, juli, 2011.god. 

Prof. dr Ružica Petrović  
 Međunarodni naučni sklup, „Učitelj u balkanskim kulturama“ Balkanska 

asocijacija pedagoških i srodnih fakulteta, Učiteljski fakultet u Vranju, 
04. 12. 2010., Tema: „Učitelj u srpskoj kulturi“ Teacher in Serbian 
Culture. 

 International Conference School as a Factor in Development of the 
National and Cultural Identity and pro-European Values: Education between 
Tradition and Modernity; The international conference School as a Factor 
in Development of the National and Cultural Identity and pro-European 
Values: Education between Tradition and Modernity; University of 
Kragujevac Faculty of Education in Jagodina on 15-16 April 2011. The 
conference is supported by the Ministry of Science and Technological 
Development of the Republic of Serbia. Međunarodna konferencija: 
Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih 
vrednosti: Obrazovanje i vaspitanje – Tradicija i savremenost. Tema:Uloga 
filozofije u razvoju nacionalnog i evropskog duha ( The Role оf 
Philosophy in Developing National and European Spirit) 

 Međunarodni Okrugli sto »Darovitost i moralnost«, sa saopštenjem: 
Moralna darovitost,   Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje 
vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, 1. juli, 2011.god. 

 Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, VII Konferencija sa 
međunarodnim učešćem : Psihologija komunikacije, Tema: Retorika i 
govorna komunikacija, 23-24 septembar 2011. 

 Međunarodno naučni simpozijum na temu: Воспитанието и 
образованието меѓу традиционалното и современото; Охрид, 22-24 
септември 2011 год. Tema: Filozofija vaspitanja i obrazovanja – spoj 
tradicionalnog i savremenog. (Philosophy of edуcation - уnity of 
traditional and modern)  

Dr Nataša Sturza Milić                 
 6-ti internacionalni Simpozijum „Otrok v gibanju“ sa  uvodnim 

saopštenjem „Differences between Pre-school Girls and Boys in 
Motor creativity“, 7-10.oktobar, Portorož, Slovenija. 

 Naučni skup »Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – didaktičko-
metodički pristup«, saopštenje: Stavovi i interesovanje učenika za 
nastavne sadržaje i nastavu fizičkog vaspitanja (u koautorstvu sa 
Šekeljić, G.), Učiteljski fakultet u Užicu, Univerzitet u Kragujevcu, 
Užice, novembar, 2010. god. 

 Mednarodna znanstvena konferenca „Človeški kapital kot vir uspeha 
v procesu globalizacije“, sa saopštenjem: Relevant Adults, Children 
and Sport – the Influence of Globalization.    Novo Mesto, Slovenija, 
24-25. 03. 2011.   

  Međunarodni znanstveni skup „Dani Mate Demarina“, sa temom: 
Interests – the Triggers of Creative Motor Learning and 
Achievements of Pupils  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za 
obrazovanje učitelja i odgajitelja, Medulin, Hrvatska, april, 2011. god. 

 Međunarodni Okrugli sto »Darovitost i moralnost«, sa saopštenjem: 
Manipulacija motorički darovitom decom – jedan oblik 
dehumanizacije sporta.   Visoka škola strukovnih studija za 
obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, juli, 2011.god. 

Doc. dr Aleksandar 
Stojanović            

 

 Stojanović, A. Gojkov, G., Purpose in value structure of the gifted as 
critical ability and inner moral guide (Svrha u strukturi vrednosti 
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darovitih u Srbiji kao kritička sposobnost i interni moralni vodič), 
Plenarno predavanje – II Međunarodna znanstvena konferenca: 
»Socijalne in čuvstvene potrebe nadarjenih in talentiranih« u 
organizaciji Međunarodni izobraževalni center i Veleposlaništvo 
Kraljevine Nizozemske. Bled, Slovenija, 26-27. XI 2010. 

 Uvodno izlaganje na 17. Okruglom stolu „Darovitost i moralnost“ u 
organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 
„Mihailo Pavlov“, Vršac, 1. jul 2011. 

 Professional Teacher Development in Serbia – From Needs To 
Possibilities (Stručni razvoj nastavnika u Srbiji – od potreba do 
mogućnosti) (koautorstvo J. Lelea, E. Činč), Internacionalna 
konferencija «Real & Virtual in learner's development», Kluž-Napoka, 
nov. 2010. 

Dr Mircea Maran  
 Naučni kolokvijum „Državno nasilje u istorijskoj perspektivi: Slučaj 

Srba i Nemaca u Rumuniji“, Institut za izučavanje problema 
nacionalnih manjina, Univerzitet Babeš-Boljaj, Kluž-Napoka, 
Rumunija, 8. oktobar 2010.  

 Međunarodni naučni skup “Rumuni iz jugoistočne Transilvanije. 
Istorija – Kultura – Civilizacija” („Românii din sud-estul Transilvaniei. 
Istorie – Cultură – Civilizaţie”), ediţia a XVI-a, Sf. George, Rumunija, 3-
4. decembar 2010.  

 Međunarodni simpozijum „In memoriam- Pompiliu Teodor 1930-
2001“, Deva, Rumunija, 9. april 2011.  

 International Conference for Academic Disciplines, organized by The 
International Journal of Arts and Sciences, Gottenheim, Germany, 10-
15. april 2011.  

 Međunarodni naučni skup „Tajna i svedočenje“ (Taină şi mărturisire), 
Karansebeš, Rumunija, 1-8. maj 2011. 

 Okrugli sto „Vlahi na Balkanu“, Slovenski etnografski muzej, 
Ljubljana, Slovenija, 18. maj 2011. 

 Međunarodni simpozijum „Banat – istorija i multikulturalnost“, 
Rešica, Rumunija, 20-22. maj 2011.  

 Međunarodna konferencija „Asocijacionizam i kulturni nacionalizam: 
150 godina od osnivanja Astre“ (Asociaţionism şi naţionalism cultural: 
150 de ani e la întemeierea ASTREI), Academia Română – Centrul de 
studii Transilvane, Kluž-Napoka, Rumunija, 22-24. septembar 2011. 

Dr Branduša Žujka  
 „Din istoria literaturii pentru copii scrisă în Voivodina“ – saopštenje 

podneto u Rumuniji (Stamora Moravica i Nemačka Moravica) na 
kulturnim i relegioznim svečanostima koje su organizovane u 
memoriji Joana Dule Đulvezana, 2. aprila 2011.; 

 „Rumunska književnost za decu i omladinu pisana u Vojvodini“ 
(koautor prof. dr Ileana Magda), saopštenje podneto u Novom Sadu, 
na 5. naučno-stručnom skupu „Književno stvaralaštvo za decu“, 20. 
novembar 2010. godine, objavljeno u „Multijezičkom biltenu  MOST-
11, Izdavač Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 2011., str. 20.;  

 „ABECEDARUL în limba română în contextul reformei şcolare din 
Serbia“ (koautor prof. dr Ileana Magda)– saopštenje podneto na XX 
Međunarodnom simpozijumu, 5. septembar „Memorijal Radu Flora“,  
2011. Zrenjanin; 

 „La littérature roumaine de la Voivodine en contexte multiculturel 
et plurilinguel“ (koautor prof. dr Ileana Magda)–saopštenje podneto 
na međunarodnoj konferenciji „ Pregovaranje i stvaranje evropskih 
identiteta kroz jezike i kulturu“, Vršac, 29 septembar – 1 oktobar 2011., 
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rezime rada objavljen je u Zborniku rezimeja – The 4th ENEIDA – 
Budisava: Krimel, 2011., str. 70; 

Dr Aleksandra Gojkov 
Rajić 

 

 III међународни научно-стручни скуп „Едукација наставника за 
будућност“, Зеница, 22. и 23. априла 2010. (Књижевност и учење 
страног језика на раном узрасту). 

 Darovitost i moralnost. 17. okrugli sto (Darovitost i etičnost u 
nemačkoj drami 19. veka), Vršac, 01. 07. 2011. 

 The 4th ENIEDA Conference on Linguistic & Intercultural Education. 
Negotiating and constructing European identities across languages 
and cultures (Foreign language and social distance), Vršac, 29. 
septembra - 1. oktobra 2011.  

  17. Okrugli sto „Darovitost i moralnost“ u organizaciji Visoke škole 
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Pavlov“, Vršac, 
1.07.2011. godine, sa saopštenjem: Darovitost i etičnost u nemačkoj 
drami 19. veka. 

Dr Tanja Nedimović  
 59. Naučno- stručni skup psihologa Srbije „Naš identitet i društvene 

promene“, Sokobanja, 1 - 4. 06. 2011. 
 17. Međunarodni  naučni skup Visoke škole strukovnih studija za 

obrazovanje vaspitača ''Mihailo Palov'', ''Darovitost i moralnost'', 
Vršac, 01.07.2011. 

 The 4-th ENIEDA Conference on Linguistic and Intercultural 
Education. Negotiating and constructing European identities across 
languages and cultures, Vršac, 29.09. – 1.10.2011. 

Dr Jelena Prtljaga  

 Deontic will/would and its Serbian Equivalents, rad predstavljen  na 
4. ENIEDA konferenciji (the 4th ENIEDA Conference on Linguistic & 
Intercultural Education Negotiating and constructing European identities 
across languages and cultures održanoj u Vršcu 0d. 28. septembra do 01. 
oktobra 2011.  

Mr Tomislav Suhecki  
 Međunarodni Okrugli sto »Darovitost i moralnost«, sa saopštenjem: 

Darovitost i moral,   Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje 
vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, 1. juli, 2011.god. 

Dr Euđen Činč  
 Međunarodna konferencija o interkulturalnim i komparativnim 

studijama Kulturni prostori i arhaične osnove (Spaţii culturale şi fond 
arhaic), Baja Mare, Univerzitet De nord, 16-18 septembar 2010. Naslov 
predstavljenog rada – Zajednički oktoihalni pristupi u rumunskim i 
srpskim zbirkama crkvenih pesama dvedesetog veka (Abordări 
octoihale comune în colecţiile de cântări bisericeşti româneşti şi 
sârbeşti ale sec. XX), objavljen u Zborniku Cultural Spaces and Archaic 
Background, Baja Mare, Univerzitet De nord,2011, str.326-340. 

Biljana Vujasin  
 Mogućnosti primene „metode usidrene instrukcije“ u inkluzivnim 

uslovima, saopštenje II naučna konferencija sa međunarodnim 
učešćem „Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi – 
Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada u inkluzivnim uslovima“. 
Institut za pedagoška istraživanja- Beograd i Visoka škola strukovnih 
studija za obrazovanje vaspitača-Sremska Mitrovica. 24. 06. 2011. 
Sremska Mitrovica. 

 Moralna dimenzija darovitosti – simedonija, saopštenje: 
međunarodni naučni skup « Darovitost i moralnost » Vršac, 01. 07. 
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2011. 
Snežana Prtljaga  
 Učešće na naučnim skupovima: Medjunarodni naučno stručni skup 

„Socialne in čustvene potrebe nadarjenih», Bled, 2010. 
 Medjunarodni naučni skup »Suvremene strategije učenja i 

poučavanja«, Pula, 2011. 
 17. okrugli sto, „Darovitost i moralnost“, Vršac, 2011. 
Adrijan Božin  
 Darovitost i moralnost u sistemu vrednosti porodice. Koautorstvo sa 

V. Paser (rad saopšten  na 17. okruglom stolu Darovitost i moralnost, 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Vršac, 1. jul 
2011). 

Predrag Prtljaga  
 Internet sajtovi dečjih vrtića – potreba ili moda, rad predstavljen na 

VII Seminaru Vaspitač u XXI veku,  u Sokobanji, 25-26. marta 2011. 
godine. 

 Internet kao idealan medij za promociju planinarenja u vaspitanju i 
obrazovanju, rad predstavljen na 4. medjunarodnoj interdisciplinarnoj 
naučno – stručnoj  konferenciji Vaspitno-obrazovni i sportski 
horizonti, u Subotici, 13-14. maja 2011; rezime rada objavljen u 
istoimenom zborniku rezimea (ISBN 978-86-87893-14-6) 

 Reciklaža informacija rad predstavljen na naučno – stručnom 
simpozijuma sa medjunarodnim učešćem Tehnologija, informatika i 
obrazovanje - za društvo učenja i znanja, TIO6, u Čačku, 3-5. juna 2011 

 Moralne dileme darovitih – od Nobela do Gejtsa, rad predstavljen na 
17. okruglom stolu Darovitost i moralnost, u Vršcu, 1. jula 2011; 
rezime rada objavljen u istoimenom zborniku rezimea (ISBN 978-86-
7372-134-7). 

Ljiljana Kelemen  
 Naučni skup na temu Metodičke inovacije u osnovnoškolskom i 

predškolskom obrazovanju i vaspitanju u organizaciji Učiteljskog 
fakulteta u Beogradu i Redakcije časopisa Inovacije u nastavi (održan 
08. 12. 2010. godine na Učiteljskom fakultetu u Beogradu)  

 17. Okrugli sto na temu Darovitost i moralnost (održan 01. 07. 2011. 
godine u Vršcu), saopštenje na temu: Idejni i etički smisao 
književno-umetničkog dela u pripremnom predškolskom periodu 
kao podsticaj i razvoj morala darovitih 
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13.   Komisije za diplomske ispite u školskoj 2010/2011. godini 

 
 

   
M e n t o r                   Članovi komisije Zamena 
1. mr Viorika Paser 1. B. Vujasin, prof. S. Prtljaga 
 2. Adrijan Božin, prof (na S i R 

jez.) 
 

 
 

2a. dr E. Činč (na R jeziku) 
 

 

2. dr G. Gojkov 1. dr J. Prtljaga 
2. mr M. Maran   
 

dr I. Magda  
 

3. dr J. Lelea 
 
 
4. mr D. Josifović 
 
 
5. dr I. Magda 
 
 
6. dr N. Sturza-Milić 
 
 
7. dr T. Nedimović  
 
 
 
8. mr T. Suhecki 
 
 
 
9. dr R. Grandić 
 
 
10. dr A. Stojanović 
 
 
11. dr Lj. Stojanović 
 
 
12. dr R. Đurić 
 
 
13. dr A. Negru 

1. mr V. Paser (na S i R jeziku) 
2. dr N. Sturza-Milić (na S jeziku) 
 
1. dr I. Magda  
2. dr A. Gojkov-Rajić 
 
1. mr V.Paser 
2. dr J. Lelea 
 
1. dr A. Gojkov-Rajić 
2. dr T. Nedimović 
 
1. dr A. Negru (na S i R jeziku) 
2. dr A. Stojanović (na S jeziku) 
2a. dr M. Maran (na R jeziku) 
 
1. B. Vujasin, prof. 
2. dr A. Stojanović 
 
 
1. dr G. Gojkov 
2. B. Vujasin, prof. 
 
1. dr T. Nedimović 
2. P. Prtljaga 
 
1. mr V.Paser 
2. S. Prtljaga 
 
1. mr M. Aleksandrović 
2. Lj. Kelemen 
 
1. dr T. Nedimović 
2. dr B. Žujka 

mr A. Mandić 
 
 
 
 
 
dr M. Maran 
 
 
dr J. Lelea 
 
 
dr E. Činč  
 
 
 
mr A. Mandić 
 
 
 
dr A. Gojkov-Rajić 
 
 
A. Božin, prof. 
 
 
mr A. Mandić 
 
 
dr B. Žujka 
 
 
A. Božin, prof. 
 
 

 

 
 



51   

 
 
 
 
 

14.  Diplomski radovi u školskoj 2010/2011. godini 
 

 
Одбрањени радови на Високој школи струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“ у Вршцу школске 2010/11. године 
 
Ред. 
број 

Име студента Тема дипломског рада Комисија 

1. Исидора Марковић Развој мишљења код деце 
предшколског узраста 

мр Тања Недимовић  
др Александар 
Стојановић 
Адријан Божин, проф. 

2. Јасмина Мелих Теоријски приступи у 
развојној психологији 

мр Тања Недимовић  
др Александар 
Стојановић 
Адријан Божин, проф. 

3. Јадранка Капељ Организациони облици 
активности – оквир за 
остваривање задатака 
физичког вапитања на 
предшколском узрасту 

др Наташа Стурза-
Милић 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Тања Недимовић 

4. Жељка Триван Значај покретне игре у раду 
са децом предшколског 
узраста 

др Наташа Стурза-
Милић 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Тања Недимовић 

5. Вера Драгичевић Специфичности 
методологије истраживања у 
предшколској педагогији 

др Александар 
Стојановић 
мр Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

6. Бранка Јовичић Педагошко-дидактичке 
концепције, организација и 
пракса алтернативних школа 

Биљана Вујасин, проф. 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Драгана Јосифовић 

7. Слађана Лалошевић  Поезија Душана Радовића 
као модел комуникације са 
децом 

мр Драгана Јосифовић 
др Брандуша Жујка 
мр Александра Гојков-
Рајић 

8. Alexandra Milovanov 
-Александра 
Милованов 

Atelierele de pictură ca forme 
de pregătire a supradotaţilor - 
Сликарске радионице као 
облик обучавања даровитих 

др Адриан Негру 
др Жујка Брандуша 
мр Тања Недимовић 

9. Јелена Јакшић Појам става и улога 
породице и васпитача у 
развоју личности 

мр Тања Недимовић 
др Александар 
Стојановић 
Адријан Божин, проф. 

10. Ана Флорић Могућност подстицања 
интелектуалних способности 
деце предшколског узраста 
применом садржаја 

др Наташа Стурза-
Милић 
мр Александра Гојков 
Рајић 
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физичког васпитања мр Тања Недимовић 
11. Marina Roşu – 

Марина Рошу 
Amatorismul cultural în Banat 
(1869-1952) – Културни 
аматеризам у Банату (1869-
1952) 

др Мирча Маран 
др Илеана Магда 
Адријан Божин, проф. 

12. Златина Ружин Подстицање развоја 
даровитости код деце раних 
узраста 

др Александар 
Стојановић 
мр Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

13. Светлана Јаћимовић У песмама Григора Витеза је 
много природе, птица, 
животиња, дечјих 
несташлука, шале и игре 

мр Драгана Јосифовић 
др Брандуша Жујка 
мр Александра Гојков-
Рајић 

14. Грозда Рајовић Физички и моторни развој 
деце предшколског узраста 

др Наташа Стурза-
Милић 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Тања Недимовић 

15. Татјана Ресановић Подстицање дечјег 
стваралаштва у 
предшколском периоду 

др Александар 
Стојановић 
др Адриан Негру 
мр Тања Недимовић 

16. Данијела Драгосавац Емпатија и развој личности мр Тања Недимовић 
др Александар 
Стојановић 
Адријан Божин, проф. 

17. Тијана Грабовац Културна политика 
Краљевине Југославије 

др Мирча Маран 
мр Виорика Пасер 
др Ружица Петровић 

18. Јелена Рудић Стерија и његово доба др Мирча Маран 
мр Виорика Пасер 
др Ружица Петровић 

19. Весна Стојановић Организациони облици 
активности у физичком 
васпитању деце 
предшколског узраста 

др Наташа Стурза-
Милић 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Тања Недимовић 

20. Данијела 
Младеновић 

Теоријске основе за 
развијање геометријских 
појмова и величина и 
њиховог мерења 

др Александар 
Стојановић 
мр Тања Недимовић 
Снежана Пртљага, 
проф. 

21. Јелена Милинковић Специфичности 
методологије истраживања у 
предшколској педагогији 

др Александар 
Стојановић 
мр Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

22. Ивана Мијатовић Организација простора 
према општим основама 
предшколског програма 

мр Виорика Пасер 
Биљана Вујасин, проф. 
Адријан Божин, проф. 

23. Славица Драгићевић Улога васпитача у 
идентификацији и раду са 
даровитом предшколском 
децом 

др Александар 
Стојановић 
мр Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

24. Мирјана Јеремић Нове информационе 
технологије васпитно-
образовног рада у 

Биљана Вујасин, проф. 
мр Александра Гојков 
Рајић 
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предшколским установама мр Драгана Јосифовић 
25. Стела Славујевић Развој лексике у дечијем 

говору 
мр Драгана Јосифовић 
др Илеана Магда 
мр Александра Гојков-
Рајић 

26. Данијела Славујевић Певање у вртићу у функцији 
развоја музичких и 
психомоторних способности 

др Јон Лелеа 
др Илеана Магда 
др Наташа Стурза-
Милић 

27. Ивана Чекеревац Поезија српских песника о 
хришћанству, празницима и 
свецима 

мр Драгана Јосифовић 
др Брандуша Жујка 
мр Александра Гојков-
Рајић 

28. Иван Ковач Материјали и средства за 
развој почетних 
математичких појмова у 
дечијем вртићу 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

29. Ана Дакић Улога дидактичких игара у 
формирању појмова броја и 
скупа 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

30. Драгана Милошевић Социјални развој детета 
током предшколског 
детињства 

др Тања Недимовић  
др Александар 
Стојановић 
Адријан Божин, проф. 

31. Данијела Видаковић Улога васпитача у развијању 
опажања и схватања 
релација и просторних 
димензија код деце 
предшколског узраста 
 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 
 
 

32. Драгана Николић Васпитна вредност дечије 
игре 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

33. Јелена Кокотовић Комплексност породичног 
васпитања 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

34. Данијела 
Станисављевић 

Извори садржаја и 
активности почетног 
математичког образовања 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

35. Бранка Ћировић Развој говора код деце 
предшколског узраста 

др Тања Недимовић 
др Александар 
Стојановић 
Адријан Божин, проф. 

36. Данијела Лазић Српско-румунске културне 
везе 1918-1952. 

др Мирча Маран 
др Ружица Петровић 
Биљана Вујасин, проф. 

37. Драгица Вуксановић Војвођанско позориште у XIX 
и XX веку 

др Мирча Маран 
др Ружица Петровић 
Биљана Вујасин, проф. 

38. Весна Коларевић Развој говора и говорни 
поремећаји код предшколске 
деце 

мр Драгана Јосифовић 
др Брандуша Жујка 
мр Александра Гојков-
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Рајић 
39. Марина Марковић Компетенција васпитача у 

служби развијања почетних 
математичких појмова 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

40. Ана Ћосић Улога васпитача у развијању 
математичких појмова у 
припремној предшколској 
групи 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

41. Југослава Тодоров Значај сарадње васпитача и 
родитеља даровитог детета 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

42. Биљана Јухас Формирање појма броја код 
предшколске деце 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

43. Кристина Павковић Психолошке основе 
развијања математичких 
појмова код предшколске 
деце 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

44. Ангелина Николић Теоријске основе за 
развијање геометријских 
појмова и величина и 
њиховог мерења 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

45. Сладинка Милетић Компетенција васпитача у 
служби развијања појма 
скупа 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

46. Драгана Милојковић Даровитост предшколске 
деце у ликовном изражавању 

др Адриан Негру 
др Жујка Брандуша 
др Тања Недимовић 

47. Ивана Јожић Компетенција васпитача у 
служби успешне адаптације 
деце на предшколску 
установу 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

48. Гордана Нештинац Стратегије подстицања 
даровитости на 
предшколском узрасту 

Биљана Вујасин, проф. 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Драгана Јосифовић 

49. Марина Грнчарски Припрема за полазак у 
школу деце са посебним 
потребама 

Биљана Вујасин, проф. 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Драгана Јосифовић 

50. Невена Милановић Дечје стваралаштво и улога 
васпитача у његовом 
подстицању 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Адријан Божин, проф. 

51. Светлана Вучковић Васпитно-образовни заначај 
покретних игара на 
предшколском узрасту 

др Наташа Стурза-
Милић 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Тања Недимовић 

52. Ивана Фарбаш Приредбе у дечијем вртићу мр Драгана Јосифовић 
др Брандуша Жујка 
мр Александра Гојков-
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Рајић 
53. Јелена Туфегџић Фројдова теорија личности др Тања Недимовић 

др Александар 
Стојановић 
Адријан Божин, проф. 

54. Гордана Њемец Медијска педагогија и 
васпитни рад на 
предшколском узрасту 

Биљана Вујасин, проф. 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Драгана Јосифовић 

55. Лела Ристић Стратегије и поступци у 
функцији достизања 
спремности за полазак у 
школу 

Биљана Вујасин, проф. 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Драгана Јосифовић 

56. Јасминка Варга Педагошки плурализам 
савремених образовних 
система 

Биљана Вујасин, проф. 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Драгана Јосифовић 

57. Вера Белча Фазе у ликовном развоју деце 
предшколског узраста 

др Адриан Негру 
др Жујка Брандуша 
др Тања Недимовић 

58. Марија Пљакић Компетенције васпитача у 
служби вредновања 
васпитно-образовног рада у 
вртићу 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

59. Марија Стјепић Појам учења и врсте др Тања Недимовић 
др Александар 
Стојановић 
Адријан Божин, проф. 

60. Ксенија Сантрач Развојни контекст и улога 
васпитача у превенцији 
тешкоћа и поремећаја у 
исхрани 

др Тања Недимовић 
др Александар 
Стојановић 
Адријан Божин, проф. 

61. Адела Моцоња Васпитач и родитељи – 
партнери у подстицању 
развоја даровитог детета 

мр Виорика Пасер 
Биљана Вујасин, проф. 
Адријан Божин, проф. 

62. Сенка Бељин Васпитач као фактор 
успешне адаптације деце у 
предшколским установама 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

63. Ана Симовић Годишње доба као тема у 
дечијем ликовном 
изражавању 

др Адриан Негру 
др Жујка Брандуша 
др Тања Недимовић 

64. Адела Спахић Положај детета у контексту 
општих основа 
предшколског програма 

мр Виорика Пасер 
др Јон Лелеа 
Биљана Вујасин, проф. 

65. Биљана Недић Музичке игре код деце 
предшколског узраста 

др Јон Лелеа 
мр Виорика Пасер 
др Наташа Стурза-
Милић 

66. Тања Стефановић Морално васпитање 
предшколске деце 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

67. Весна Максимовић Савремене педагошке 
тенденције и васпитање деце 
предшколског узраста 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
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Предраг Пртљага, проф. 
68. Гордана Јанојлић Специфичности 

методологиоје истраживања 
у предшколској педагогији 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

69. Зорица Остојић Функционални стилови 
књижевног језика 

мр Драгана Јосифовић 
др Брандуша Жујка 
мр Александра Гојков-
Рајић 

70. Дуња Тасевски Фонетски и фонолошки 
аспекти развоја говора 
предшколске деце 

мр Драгана Јосифовић 
др Брандуша Жујка 
мр Александра Гојков-
Рајић 

71. Ивана Илић Васпитач као фактор 
успешне адаптације у 
предшколској установи 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

72. Маја Динић Компетенција васпитача и 
проблеми у васпитању 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

73. Биљана Јањић Подстицање стваралаштва и 
даровитости на 
предшколском узрасту 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

74. Бојана Бабић Породица – подстицај или 
сметња у развоју личности 
детета 

др Радован Грандић 
мр Александра Гојков-
Рајић 
Биљана Вујасин, проф. 

75. Јелена Дабић Моторни и физички развој 
предшколског детета као 
саставни део целовитог 
развоја 

др Наташа Стурза-
Милић 
мр Александра Гојков 
Рајић 
др Тања Недимовић 

76. Марина Милетић Материјални фактор – услов 
за добру реализацију 
физичког васпитања деце 
предшколског узраста 

др Наташа Стурза-
Милић 
мр Александра Гојков 
Рајић 
др Тања Недимовић 

77. Стеван Кокаи Значај ликовног васпитања у 
предшколском узрасту 

др Адриан Негру 
др Жујка Брандуша 
др Тања Недимовић 

78. Слађана Бека Компетенције васпитача за 
рад са децом предшколског 
узраста у области ликовног 
васпитања 

др Адриан Негру 
др Жујка Брандуша 
др Тања Недимовић 

79. Славица Јокић Примена награде и похвале у 
процесу социјализације деце 

др Тања Недимовић 
др Александар 
Стојановић 
Адријан Божин, проф. 

80. Мића Шкрбић Комплексност васпитачког 
позива 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

81. Марија Јаворац Васпитач као фактор 
мотивације за учење и развој 

др Александар 
Стојановић 
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предшколског детета др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

82. Јелена Петровић Значај вршњачке 
интеракције у процесу 
васпитања деце 
предшколског узраста 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

83. Марија Станојевић Подршка деци са тешкоћама  
у развоју – аутистични 
спектар -  

Биљана Вујасин, проф. 
мр Александра Гојков 
Рајић 
мр Драгана Јосифовић 

84. Нада Шаковић Компетенције васпитача у 
служби упознавања 
предшколске деце са 
околином 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

85. Марина Петровић Медијско детињство и 
васпитање 

Биљана Вујасин, проф. 
мр Александра Гојков 
Рајић 
др Јон Лелеа 

86. Моника Ереш Изградња геометријских 
појмова код предшколске 
деце 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

87. Данијела Лазин Улога васпитача у почетном 
математичком образовању 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

88. Данка Ивковић Методе васпитања деце 
предшколског узраста 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

89. Невена Секулић Психо-социјално 
прилагођавање предшколске 
деце, карактеристике и 
фактори утицаја 

др Тања Недимовић  
др Александар 
Стојановић 
Предраг Пртљага, проф. 

90. Кристина Цветковић Улога васпитача у почетном 
математичком образовању 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

91. Велибор Вељковић Улога васпитача у процесу 
социјализације 

др Александар 
Стојановић 
др Тања Недимовић 
Предраг Пртљага, проф. 

92. Данка Ковачевић Естетско, сазнајно и 
вредносно у поезији за децу 
Григора Витеза 

мр Драгана Јосифовић 
др Брандуша Жујка 
мр Александра Гојков-
Рајић 
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 Diplomski radovi na Višoj školi u školskoj 2010/2011. godini 
 
 
 
PROFESOR STUDENT TEMA FAZA 

IZRADE 
mr Dragana 
Josifović 

1. Igor Radivojević Počeci svetske i srpske 
umetničke književnosti za 
decu 

rad odbranjen 

 2. Marija 
Gavrilović 

Panhumanizam u poeziji za 
decu Desanke Maksimović 

rad odbranjen 

 2. Biljana Ulamec Usvajanje hrihšćanskih 
vrednosti kod dece 
predškolskog uzrasta 

rad odbranjen 

dr Nataša 
Sturza-Milić 

1. Danica Madić Rana identifikacija i 
podsticanjem motorički 
darovite dece 

rad odbranjen 

 2. Vanja 
Radosavljević 

Prirodni oblici kretanja u 
funkciji ostvarenja 
programskog sadržaja 
fizičkog vaspitanja na 
predškolskom uzrastu 

rad odbranjen 

 3. Ankica Matić Motorni razvoj kao 
neodvojivi deo celokupnog 
razvoja predškolskog 
deteta 

rad odbranjen 

 4. Marija Korodi Mogućnosti podsticanja 
motoričke darovitosti i 
kreativnosti na 
predškolskom uzrastu 

rad odbranjen 

 5. Edita Čokić Sredstva fizičkog 
vaspitanja u radu sa decom 
predškolskog uzrasta 

rad odbranjen 

mr Viorika 
Paser 

1. Sonja Dragičević Didaktičke igre na 
predškolskom uzrastu 

rad odbranjen 

 2. Dalibor 
Stojaković 

Individualizacija vaspitno-
obrazovnog rada na 
predškolskom uzrastu 

rad odbranjen 

 3. Joži Čengeri Individualizacija vaspitno-
obrazovnog rada sa 
predškolskom decom 

rad odbranjem 

 4. Marijana 
Radojković 

Koncepcija pripremnog 
predškolskog programa 

rad odbranjen 

dr 
Aleksandar 
Stojanović 

1. Nevena 
Radovanović 

Saradnja predškolske 
ustanove i porodice u 
svetlu novih pedagoških 
tendencija 

rad odbranjen 

 2. Mirjana Mitrović Vaspotne vrednosti dečijeg 
stvaralaštva na 
predškolskom uzrastu 

rad odbranjen 

 3. Marija 
Markovski 

Polazišta za razvijanje 
početnih matematičkih 

rad odbranjen 
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pojmova kod predškolske 
dece 

 4. Bojana Krstović Identifikacija darovitosti na 
predškolskom uzrastu 

rad odbranjen 

 5. Velibor Veljković Uloga vaspitača u procesu 
socijalizacije 

rad odbranjen 

 6. Nenad Dečermić Metode i sredstva 
vaspitanja u porodičnom 
vaspitanju 

rad odbranjen 

 7. Svetlana 
Milanović 

Kompetencija vaspitača u 
savremenoj predškolskoj 
pedagogiji 

rad odbranjen 

 8. Tijana Jeremić Specifičnosti metodologije 
istraživanja u predškolskoj 
pedagogiji 

rad odbranjen 

 9. Dragana Pešić Predškolsko dete i 
savremene pedagoške 
tendencije 

rad odbranjen 

 10. Jelena 
Milenković 

Uloga vrtića i vaspitača u 
procesu socijalizacije dece 
predškolskog uzrasta 

rad odbranjen 

 11. Dijana Gazibarić Značaj i mogućnosti 
obrazovanja roditelja 

rad odbranjen 

 12. Ivana Vuletić Potreba stručnog 
usavršavanja vaspitača 

rad u toku 

 13. Ivana 
Gmitrović 

Metode vaspitanja dece 
predškolskog uzrasta 

rad odbranjen 

 14. Famina 
Nikolovski 

Metodički principi u 
razvijanju matematičkih 
pojmova u predškolskom 
periodu 

rad odbranjen 

 15. Dušan Ličina Uloga vaspitača u procsu 
socijalizacije dece 

rad u toku 

 16. Ana Živanov Kognitivne mogućnosti 
razvijanja početnih 
matematičkih pojmova 

rad odbranjen 

 17. Tijana Knapček Stručna osposobljenost 
vaspitača kao preduslov za 
rad vaspitača sa darovitom 
decom 

rad odbranjen 

 18. Nadežda 
Jovanović 

Kompetencija vaspitača u 
službi podsticanja darovite 
predškolske dece 

rad odbranjen 

 19. Jovana Stokić Uloga vaspitača u 
podsticanju dečije 
kreativnosti 

rad odbranjen 

 20. Jelena Fići Uticaj vaspitača u razvoju 
samostalnosti, 
samokontrole i 
samopoštovanja dece 
predškolskog uzrasta 

rad u toku 

prof. dr 
Radovan 
Grandić 

1. Marija Krstić Uticaj majke na vaspitanje 
deteta 

rad odbranjen 

 2. Danilo Malbaša Uticaj anksioznosti na rad odbranjen 
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postignuće dece 
 3. Ivana Stević Potrebe deteta u porodičnoj 

pedagogiji iz ugla 
Valdorfpedagogije 

rad u toku 

 4. Dragana Mulić Kazna kao vaspitno 
sredstvo u porodici 

rad u toku 

 5. Sandra Vasić Informisanost učenika viših 
razreda osnovne škole o 
narkomaniji 

rad u toku 

 6. Marija Gaćeša-
Mickovski 

Informisanost mladih o 
narkomaniji 

rad odbranjen 

 7. Suzana Nacković Uticaj majke na vaspitanje 
deteta 

rad u toku 

Biljana 
Vujasin 

1. Vesna Sajić Podsticanje kao vaspitna 
mera 

rad odbranjen 

mr Tomislav 
Suhecki 

1. Dragana 
Ničevski 

Likovni tipovi dece – faze 
likovnog razvoja 

rad u toku 

 2. Vladimir 
Živković 

Vizuelne poruke u 
likovnim radovima dece 

rad u toku 

dr Adrian 
Negru 

1. Jasna Ristović Darovita deca rad odbranjen 

dr Jon Lelea 1. Marina Đorđević Podrška razvoju muzički 
darovitim u predškolskim 
ustanovama 

rad odbranjen 

 2. Snežana Stojić  Korišćenje didaktičkih 
materijala 
i audio-vizuelnih sredstava 

rad u toku 

 3. Slavica Stojić Oblici muzičkih aktivnosti 
u vaspitno-obrazovnom 
procesu kod predškolske 
dece 

rad u toku 

dr Tanja 
Nedimović 

1. Ana Gecić Moralni razvoj i 
prosocijalno ponašanje 
dece predškolskog uzrasta 

rad odbranjen 

 2. Mirjana Đukić Razvoj pojma o sebi dece 
predškolskog uzrasta 

rad odbranjen 

 3. Danijela 
Damjanov 

Kognitivni procesi dece 
predškolskog uzrasta 

rad odbranjen 
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Одбрањени специјалистички радови на Високој школи струковних студија  

за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу школске 2010/11. године  смер - 

струковни васпитач – специјалиста за припремни предшколски програм и  

струковни васпитач – специјалиста за афимацију дечјег стваралаштва 

 
 
Ред. 
број 

Име студента Тема дипломског рада Комисија 

1. Лидија Новаковић Од појма, историјата, 
функције до обликовања и 
употребе сценске лутке у 
вртићу 

мр Драгана Јосифовић 
др Илеана Магда 
мр Александра Гојков 
Рајић 

2. Десанка Ружојчић Улога васпитача у 
оспособљавању деце у 
припремној групи за 
операције са скуповима 

др Александар 
Стојановић 
Предраг Пртљага, проф. 
др Тања Недимовић 

3. Јелена Марковић Компетенције васпитача у 
служби развијања 
геометријских појмова у 
припремном предшколским 
програму 

др Александар 
Стојановић 
Предраг Пртљага, проф. 
мр Тања Недимовић 

4. Марија Галас Сарадња предшколске 
установе са породицом 

др Радован Грандић 
др Грозданка Гојков 
Биљана Вујасин, проф. 

5. Ивана Концулов Сличности и разлике у 
схватањима савремених 
теоретичара о естетском 
васпитању 

др Радован Грандић 
др Грозданка Гојков 
Биљана Вујасин, проф. 

6. Сузана Николић Језичке игре и језичко 
стваралаштво у развоју 
говора предшколске деце 

мр Драгана Јосифовић 
др Илеана Магда 
мр Александра Гојков 
Рајић 

7. Маријана Опреан Развијање основних 
музичких способности код 
деце предшколског узраста 

др Јон Лелеа 
мр Виорика Пасер 
др Наташа Стурза-
Милић 

8. Данијела 
Ђелошевић 

Процена моторике деце 
припремног предшколског 
периода (сагласност између 
различитих начина 
процена) 

др Наташа Стурза-
Милић 
мр Александра Гојков 
Рајић 
др Тања Недимовић 

9. Биљана Грковић Примена откривачке и 
проблемске методе у 
припремној групи дечјег 
вртића 

др Александар 
Стојановић 
Предраг Пртљага, проф. 
др Тања Недимовић 

10. Сенка Вуковић Компетенције васпитача у 
служби опште припреме 
деце за полазак у школу 
 

др Александар 
Стојановић 
Предраг Пртљага, проф. 
др Тања Недимовић 

11. Гордана 
Димитријевић 

Цртеж у функцији 
подстицања даровитости 
деце предшколског узраста 
у слободним активностима 

др Адриан Негру 
др Тања Недимовић 
др Жујка Брандуша 
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12. Ilionora Stefanovici 
- Илионора 
Стефановић 

Poveştile cu necuvântătoare şi 
receptarea lor de către copiii 
preşcolari – Басне за децу 
предшколског узраста 

др Илеана Магда 
мр Виорика Пасер 
др Жујка Брандуша 

13. Тијана Пешић Технике и модели развијања 
стваралаштва на 
предшколском узрасту 

др Грозданка Гојков 
др Александар 
Стојановић 
мр Виорика Пасер 

14. Верица Цакић Савремени приступи 
питањима циљева 
образовања и учења 

др Грозданка Гојков 
др Александар 
Стојановић 
мр Виорика Пасер 

15. Обрад Степановић Квалитет опште и посебне 
припреме деце за полазак у 
школу у зависности од 
компетенција васпитача 

др Александар 
Стојановић 
Предраг Пртљага, проф. 
др Тања Недимовић 

16. Маријана 
Лековић-
Шалковић 

Дидактичке стратегије 
подстицања дечјег 
стваралаштва и стручно 
оспособљавање васпитача за 
рад у припремном 
предшколском периоду 

др Александар 
Стојановић 
Предраг Пртљага, проф. 
др Тања Недимовић 

17. Мартина 
Париповић 

Васпитно-образовни значај 
и примена плесних 
активности у раду са децом 
припремног предшколског 
програма 

др Наташа Стурза-
Милић 
др Александра Гојков 
Рајић 
др Тања Недимовић 
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15. Studenti 
 
 U protekloj školskoj godini na našoj Školi studiralo je 486 studenata. U prvu godinu 

studija upisano je 130 studenta, na drugoj godini bilo ih je 123, a na trećoj godini upisan je 113 
student. Apsolvenata je bilo 96. Na specijalističkim studijama bilo je 24 studenta. 

 
 Na teret budžeta studiralo je 337 studenata (100 na I godini, 127 na II godini i 110 

studenta na III godini), dok su ostali imali status samofinansirajućih studenata (149 
studenta). 

 
 Nastava se odvijala na tri nastavna jezika; na srpskom, rumunskom i romskom, tako 

da su i studenti na pojedinim predmetima bili podeljeni u tri grupe prema jeziku na kome su 
slušali nastavu. 

 
 Svoje obaveze studenti su izvršavali prema nastavnom planu i kalendaru rada, 

odnosno aktivnosti (kontinuirana i pojedinačna praksa itd.). 
 
 Primetan je trend da se iz godine u godinu na ove studije upisuju sve bolji učenici, 

pretežno vrlo dobri i odlični. Najveći broj njih završio je gimnaziju, poljoprivrednu, tehničku, 
hemijsku, ekonomsku, i medicinsku  školu, a ima ih i iz muzičke, prosvetnog smera, srednje 
škole unutrašnjih poslova i sličnih škola. 

 
 Većina studenata dolazi iz opština Pančevo i Vršac, ali se već tradicionalno na ovu 

školu upisuje i veći broj studenata iz Smedereva, Požarevca, Beograda, Kovina, Bele Crkve, 
Zrenjanina, Plandišta, Velike Plane itd., kao i iz Crne Gore. 
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16. Podaci o položenim ispitima na Visokoj školi strukovnih studija za 
obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”  

za školsku 2010/2011. godinu 
 
 

Prosečna ocena u školskoj 2010/11. godini iznosila je 7,33. Najslabiji uspeh (6,81) studenti su 
ostvarili u oktobarskom ispitnom roku, dok je najbolja prosečna ocena (7,62) postignuta u 
junskom ispitnom roku. Srednja ocena u januarsko-februarskom roku je bila 7,52. Ovo posebno 
ističemo, jer su, ipak, januarsko-februarski i junski rok u kojima su uočene i najveće prosečne 
ocene, ispitni rokovi kada je daleko najveći broj studenata izašao na ispite (precizne brojke se 
mogu uočiti u datim tabelama).  
 
 
Oktobarski rok / 2010. 
 
NAZIV 
PREDMETA 

Prijav-
ljeno 

Nisu 
položili 

Polo-
žili 

6 7 8 9 10 Srednja 
ocena 

1. Metodika 
vaspitno-
obrazovnog rada 

40 - 31 21 10 - - - 6,32 

2.Porodična 
pedagogija 

28 - 6 5 - 1 - - 6,33 

3.Opšta pedagogija 32 - 11 9 - - - 2 6,72 
4.Filozofija 
vaspitanja 

33 - 16 10 5 1 - - 6,43 

5.Etika vaspitačkog 
poziva 

6 - 4 4 - - - - 6,00 

6.Metodika 
upoznavanja 
okoline 1 

17 - 15 ‚6 8 1 - - 6,66 

7.Metodika fizičkog 
vaspitanja 1 

8 1 3 2 - 1 - - 6,66 

8. Predškolska 
pedagogija 

29 - 25 21 4 - - - 6,69 

9. Metodika razvoja 
početnih 
matematičkih 
pojmova 2 

15 - 12 6 5 1 - - 6,58 

10. Praktikum iz 
fizičkog vaspitanja 

3 - 1 - 1 - - - 7,00 

11.Priprema dece 
za polazak u školu 

3 - 3 3 - - - - 6,00 

12.Primena AV 
sredstava u vrtiću 

3 - 2 1 1 - - - 6,50 

13. Književnost za 
decu 

63 - 14 11 2 1 - - 6,28 

14.Metodika 
muzičkog 

22 - 7 7 - - - - 6,00 
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vaspitanja 1 
15.Srpski jezik 2 - 1 1 - - - - 6,00 
16.Metodika 
razvoja govora 1 

30 - 8 3 2 3 - - 7,00 

17.Metodika 
razvoja govora 2 

         

18.Metodika 
likovnog vaspitanja 

1 - 1 - - - - 1 10,00 

19.Metodika 
likovnog vaspitanja 
1 

35 - 35 - - 3 18 14 9,31 

20.Računari u 
vaspitno-
obrazovnom radu 

6 - 5 - 1 4 - - 7,80 

21.Informatički 
praktikum 

1 - - - - - - - - 

22.Predškolski 
kurikulum 

10 3 3 - 1 2 - - 7,66 

23.Razvojna 
psihologija 

12 - 11 1 - - - - 6,00 

24.Primenjena 
razvojna 
psihologija – 
praktikum  

3 - 2 2 - - - - 6,00 

25.Evropski 
kontekst 
nacionalnih kultura 

17 - 14 7 4 3 - - 6,71 

UKUPNO 420 3 220 120 44 21 18 17 6,81 
 
 
Decembarski rok / 2010. - apsolventski 
 
NAZIV 
PREDMETA 

Prijav-
ljeno 

Nisu 
položili 

Polo-
žili 

6 7 8 9 10 Srednja 
ocena 

1.Metodika 
upoznavanja 
okoline 1 

1 - - - - - - - - 

2.Metodika 
upoznavanja 
okoline 2 

6 - 5 - - 4 1 - 8,20 

3.Metodika fizičkog 
vaspitanja 1 

11 1 2 1 1 - - - 6,50 

4.Metodika fizičkog 
vaspitanja 2 

6 - 5 - 1 4 - - 7,60 

5. Porodična 
pedagogija 

8 - - - - - - - - 

6. Praktikum iz 
fizičkog vaspitanja 

1 - - - - - - - - 

7. Vokalno-
instrumentalni 
praktikum 

7 - 5 2 - 2 1 - 7,40 

8. Književnost za 23 - 2 2 - - - - 6,00 
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decu 
9.Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 1 

12 7 1 1 - - - - 6,00 

10.Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 2 

8 - 5 - 2 2 1 - 7,80 

11.Metodika 
razvoja govora 1 

20 - 2 1 - 1 - - 7,00 

12.Metodika 
razvoja govora 2 

6 - 5 1 2 2 - - 7,20 

13.Metodika 
likovnog vaspitanja 

7 - - - - - - - - 

14.Računari u 
vaspitno-
obrazovnom radu 

2 - 1 - - - - 1 10,00 

15.Pedagoške 
teorije 

1 - 1 - - 1 - - 8,00 

16.Predškolski 
kurikulum 

6 1 1 - - 1 - - 8,00 

UKUPNO 125 9 35 8 6 17 3 1 7,47 
 
 
Januarsko-februarski rok / 2011. 
 
 

NAZIV 
PREDMETA 

Prijav-
ljeno 

Nisu 
položili 

Polo-
žili 

6 7 8 9 10 Srednja 
ocena 

1.Metodika 
upoznavanja 
okoline 2 

2 - 2 - - 2 - - 8,00 

2.Opšta pedagogija 33 2 1 1 - - - - 6,00 
3. Filozofija 
vaspitanja 

121 - 63 8 28 27 - - 7,30 

4.Metodika 
upoznavanja 
okoline 1 

75 - 24 9 7 7 - 1 7,04 

5.Metodika 
upoznavanja 
okoline 2 

2 - 2 - - 2 - - 8,00 

6. Metodika 
vaspitno-
obrazovnog rada 

5 - 4 2 1 1 - - - 

7. Porodična 
pedagogija 

1 - 1 - 1 - - - 7,00 

8.Pedagoška 
psihologija 

3 - 1 1 - - - - 6,00 

9. Evropski 
kontekst 
nacionalnih kultura 
(na romskom j.) 

4 - 4 - - - 4 - 9,00 

10.Evropski 96 21 60 11 8 18 14 9 6,83 
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kontekst 
nacionalnih kultura 
(na srpskom j.) 
11. Romski jezik 4 - 4 - - 1 2 1 9,00 
12.Nemački jezik 36 2 32 2 4 8 10 8 8,56 
13. Srpski jezik 111 - 51 19 22 6 3 1 6,92 
14. Predškolska 
pedagogija 

78 - 21 2 8 5 2 4 8,14 

15. Metodika 
razvoja početnih 
matematičkih 
pojmova 1 

90 - 58 16 31 4 5 2 7,06 

16.Metodika 
fizičkog vaspitanja 
1 

90 8 41 5 19 13 3 1 7,41 

17.Metodika 
fizičkog vaspitanja 
2 

2 - 2 - - 2 - - 8,00 

 18.Engleski jezik 58 6 52 5 26 10 7 3 7,40 
19.Mentalno 
zdravlje 

1 - 1 1 - - - - 6,00 

20.Opšta 
psihologija 

105 - 52 13 21 10 9 9 8,15 

21.Primena AV 
sredstava 

         

22.Praktikum iz 
fizičkog vaspitanja 

102 2 60 4 12 28 14 2 7,96 

23.Predškolski 
kurikulum 

4 - 1 - - 1 - - 8,00 

24.Književnost za 
decu 

48 3 14 13 - 1 - - 6,14 

25. Vokalno-
instrumentalni 
praktikum (na 
romskom) 

4 - 4 - - - 4 - 9,00 

26.Vokalno-
instrumentalni 
praktikum (na 
srpskom) 

23 - 11 2 2 2 4 1 8,00 

27. Metodika 
razvoja govora 1 – 
rumunski jezik 

3 - 3 - 2 1 - - 7,33 

28. Metodika 
razvoja govora 1 

90 4 27 10 4 9 3 1 7,29 

29.Metodika 
razvoja govora 2 

6 - 4 - 3 1 - - 7,33 

30. Istorija 
civilizacije 

1 - - - - - - - - 

31.Razvojna 
psihologija 

1 - - - - - - - - 

32.Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 1  

25 - 8 2 1 2 2 1 7,87 

33.Metodika 
muzičkog 

2 - 2 1 1 - - - 6,50 
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vaspitanja 2 
34.Metodika 
likovnog vaspitanja 

82 - 66 - - 20 24 22 9,03 

35.Rad sa decom sa 
posebnim 
potrebama 

1 - 1 - 1 - - - 7,00 

36.Primena AV 
sredstava u vrtiću 

104 5 90 17 30 30 6 7 7,63 

37.Računari u v.o. 
radu 

2 - 2 1 - 1 - - 7,00 

38.Informatički 
praktikum 

2 - 2 - - 2 - - 8,00 

UKUPNO 1417 28 780 145 232 214 116 73 7,52 
 
 
Mart 2011. 
 

NAZIV 
PREDMETA 

Prijav-
ljeno 

Nisu 
položili 

Polo-
žili 

6 7 8 9 10 Srednja 
ocena 

1. Opšta pedagogija 28 - 1 1 - - - - 6,00 
2. Filozofija 
vaspitanja 

53 - 25 2 15 6 1 1 7,36 

3. Metodika 
upoznavanja 
okoline 1 

56  16 7 8 1 - - 7,06 

4. Metodika 
upoznavanja 
okoline 2 

3 - 3 - - 2 1 - 8,33 

5. Metodika 
vaspitno-
obrazovnog rada 

3 - 3 3 - - - - 6,00 

6. Porodična 
pedagogija 

10 - 2 1 1 - - - 6,50 

7.Evropski kontekst 
nacionalnih kultura 
(na srpskom j.) 

50 21 21 6 8 2 2 3 7,42 

8.Nemački jezik 8 2 5 2 1 1 1 - 7,20 
9. Srpski jezik 37 - 9 6 1    1 - 1 6,77 
10. Predškolska 
pedagogija 

59 - 10 1 8 1 - - 7,00 

11. Metodika 
razvoja početnih 
matematičkih 
pojmova 1 

39 - 23 6 12 3 1 1 7,08 

12.Metodika 
fizičkog vaspitanja 
1 

48 3 8 4 2 1 1 - 6,87 

13.Metodika 
fizičkog vaspitanja 
2 

3 - 3 - - 3 - - 8,00 

 14.Engleski jezik 17 3 12 4 4 3 - 1 7,50 
15.Opšta 35 - 14 8 2 2 1 1 6,92 
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psihologija 
16.Praktikum iz 
fizičkog vaspitanja 

42 - 29 5 19 8 - - 7,72 

17.Predškolski 
kurikulum 

6 - 1 - - 1 - - 8,00 

18.Književnost za 
decu 

44 - 4 3 1 - - - 6,25 

19.Vokalno-
instrumentalni 
praktikum (na 
srpskom) 

13 - 3 3 - - - - 6,00 

20. Metodika 
razvoja govora 1 – 
rumunski jezik 

1 1 - - - - - - - 

21. Metodika 
razvoja govora 1 

68 2 9 2 5 2 - - 7,00 

22.Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 1  

28 - 12 8 3 - - 1 6,58 

23.Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 2 

3 - 3 - 2 1 - - 7,33 

24.Hor 1 - 1 - - 1 - - 8,00 
25.Metodika 
likovnog vaspitanja 

4 - - - - - - - - 

26.Rad sa decom sa 
posebnim 
potrebama 

1 - 1 - 1 - - - 7,00 

27.Etika 
vaspitačkog poziva 

1 - - - - - - - - 

28.Primena AV 
sredstava u vrtiću 

13 1 10 1 5 3 - 1 7,50 

UKUPNO 674 33 228 71 97 42 8 10 7,17 
 
 
 
 
Aprilski rok / 2011. - apsolventski 
 

NAZIV 
PREDMETA 

Prijav-
ljeno 

Nisu 
položili 

Polo-
žili 

6 7 8 9 10 Srednja 
ocena 

1. Predškolski 
kurikulum 

2 - 1 - - 1 - - 8,00 

2. Metodika 
fizičkog vaspitanja 
1 

5 - - - - - - - - 

3. Porodična 
pedagogija 

5 - - - - - - - - 

4. Metodika 
razvoja govora 1 

12 3 1 - - 1 - - 8,00 

5. Opšta 9 - 1 - - 1 - - 8,00 



70   

pedagogija 
6. Književnost za 
decu 

17 - 3 3 - - - - 6,00 

7. Vokalno-
instrumentalni 
praktikum 

5 - 1 - - 1 - - 8,00 

8. Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 2 

1 - 1 - 1 - - - 7,00 

9. Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 1 

7 - 3 2 1 - - - 6,33 

UKUPNO 53 3 11 5 2 4 - - 7,33 
 
 
Majski rok 2011. 
 

NAZIV 
PREDMETA 

Prijav-
ljeno 

Nisu 
položili 

Polo-
žili 

6 7 8 9 10 Srednja 
ocena 

1.Etika vaspitačkog 
poziva 

2 - - - - - - - - 

2.Opšta pedagogija 20 - 6 3 - 3 - - 7,00 
3. Filozofija 
vaspitanja 

29 - 5 1 3 - - 1 7,40 

4.Metodika 
upoznavanja 
okoline 1 

43  14 8 6 - - - 6,92 

5.Metodika 
upoznavanja 
okoline 2 

8 - 8 1 2 2 3 - 7,87 

6. Metodika 
vaspitno-
obrazovnog rada 

1 - 1 1 - - - - 6,00 

8. Porodična 
pedagogija 

14 - 2 1 1 - - - 6,50 

8. Primenjena 
razvojna 
psihologija - 
praktikum 

1 - 1 - - 1 - - 8,00 

9.Evropski kontekst 
nacionalnih kultura 
(na srpskom j.) 

29  9 5 2 2 - - 6,66 

10.Nemački jezik 3 2 1 1 - - - - 6,00 
11. Srpski jezik 41 - 10 10 - - - - 6,00 
12. Predškolska 
pedagogija 

56 - 11 6 3 2 - - 6,63 

13. Metodika 
razvoja početnih 
matematičkih 
pojmova 1 

22 - 17 7 7 2 1 - 6,82 

14.Metodika 
razvoja početnih 

2 - 1 - - - 1 - 9,00 
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matematičkih 
pojmova 2 
15.Metodika 
fizičkog vaspitanja 
1 

44 6 7 2 4 - 1 - 7,00 

16.Metodika 
fizičkog vaspitanja 
2 

7 - 7 1 4 1 1 - 7,28 

17.Opšta 
psihologija 

27 - 8 4 2 1 1 - 6,87 

18.Praktikum iz 
fizičkog vaspitanja 

11 - 11 6 5 - - - 6,45 

19.Predškolski 
kurikulum 

3 - 1 1 - - - - 6,00 

20.Književnost za 
decu 

31 - 3 2 1 - - - 6,33 

21. Vokalno-
instrumentalni 
praktikum (na 
srpskom) 

11 - 5 2 1 1 1 - 7,20 

22. Metodika 
razvoja govora 1 – 
rumunski jezik 

1 - 1 - 1 - - - 7,00 

23. Metodika 
razvoja govora 1 

54 - 7 4 3 - - - 6,42 

24.Metodika 
razvoja govora 2 

7 - 6 2 3 1 - - 6,83 

25.Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 1  

11 - 4 3 1 - - - 6,25 

26.Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 2 

6 - 5 - 3 1 - - 7,25 

27.Metodika 
likovnog vaspitanja 

4 - 3 - 2 1 - - 7,33 

28.Računari u v.o. 
radu 

1 - 1 - - 1 - - 8,00 

UKUPNO 489  155 69 57 19 9 1 6,92 
 
 
Junski rok 2011. 
 

NAZIV 
PREDMETA 

Prijav-
ljeno 

Nisu 
položili 

Polo-
žili 

6 7 8 9 10 Srednja 
ocena 

1.Opšta pedagogija 20 - 7 4 1 1 - 1 7,00 
2.Metodika 
upoznavanja 
okoline 2 

4 - 4 1 - 3 - - 7,50 

3. Porodična 
pedagogija 

19 - - 1 - - - - 6,00 

4. Primenjena 
razvojna 

84 -  81 9 11 27 16 18 8,28 
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psihologija - 
praktikum 
5.Evropski kontekst 
nacionalnih kultura 
(na srpskom j.) 

15 2 5 4 - - - 1 6,80 

6.Evropski kontekst 
nacionalnih kultura 
(na romskom j.) 

2 - 2 - - - 2 - 9,00 

7.Nemački jezik 35 - 34 7 8   9 6 4 7,97 
8.Romski jezik 1 - - - - - - - - 
9.Metodika razvoja 
početnih 
matematičkih 
pojmova 2 

101 - 96 - 1 66 19 10 8,48 

10.Metodika 
fizičkog vaspitanja 
1 

6 - 5 1 1 2 - 1 7,80 

11.Metodika 
fizičkog vaspitanja 
2 

5 - 5 1 1 3 - - 7,40 

12.Praktikum iz 
fizičkog vaspitanja 

3 - 3 - 1 2 - - 7,66 

13.Predškolski 
kurikulum 

29 5 9 2 1 - 2 4 8,55 

14.Književnost za 
decu na romskom j. 

4 - 4 - 3 - 1 - 7,50 

15.Književnost za 
decu na 
rumunskom j. 

1 - 1 - - - 1 - 9,00 

16.Vokalno-
instrumentalni 
praktikum (na 
romskom) 

4 2 2 - - 2 - - 8,00 

17.Metodika 
razvoja govora 2 – 
rumunski jezik 

1 - 1 - - 1 - - 8,00 

18.Metodika 
razvoja govora 2 

         

19.Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 1  

20 - 1 - - 1 - - 8,00 

20.Računari u v.o. 
radu 

32 3 28 2 2 4 12 8 8,78 

21.Informatički 
praktikum 

1 - - - - - - - - 

22.Istorija 
civilizacije 

31 - 15 3 3 4 1 4 8,00 

23.Priprema dece 
za polazak u školu 

1 - 1 - 1 - - - 7,00 

24.Hor 29 - 21 6 2 5 5 3 7,85 
25.Zdravstvena 
nega 

27 1 21 6 4 7 3 1 7,47 

26.Filozofija kulture 9 - 9 6 3 - - - 6,33 
27.Pravci 
savremene 

19 - 2 2 - - - - 6,00 
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filozofije 
28.Dečja subkultura 29 3 25 21 4 - - - 6,16 
29.Filozofske 
osnove savremenih 
pedag. teor. 

61 18 35 14 13 7 1 - 6,85 

30.Kultura govora 
na romskom j. 

4 - 4 - 3 - 1 - 7,25 

31.Metodika 
likovnog vaspitanja 

3 - 1 - - - 1 - 9,00 

UKUPNO 606 33 422 90 63 143 71 55 7,62 
 
 
Septembar 2011.god. 
 

NAZIV 
PREDMETA 

Prijav-
ljeno 

Nisu 
položili 

Polo-
žili 

6 7 8 9 10 Srednja 
ocena 

1. Predškolski 
kurikulum 

10 2 2 2 - - - - 6.00 

2. Razvojna 
psihologija  

15 - 4 2 - 1 1 - 7,25 

3. Informatički 
praktikum 

7 1 6 3 3 - - - 6,50 

4. Porodična 
pedagogija 

25 - 3 3 - - - - 6,00 

5. Evropski 
kontekst 
nacionalnih kultura 

18 1 - - - - - - - 

6. Srpski jezik 1 - 1 - 1 - - - 7,00 
7. Predškolska 
pedagogija 

34 - 7 6 - - 1 - 6,42 

8. Metodika razvoja 
početnih 
matematičkih 
pojmova 1 

12 - 7 2 3 1 1 - 7,14 

9. Nemački jezik 17 11 5 1 2 2 - - 7,20 
10. Praktikum iz 
fizičkog vaspitanja 

5 - 7 1 1 5 - - 7,50 

11. Primena AV 
sredstava 

6 - 1 1 - - - - 6,00 

12. Pedagoške 
teorije 

2 - 2 1 1 - - - 6,50 

13. Pedagoška 
psihologija 

41 - 32 11 7 5 9 - 7,37 

 14. Metodika 
razvoja početnih 
matematičkih 
pojmova 2 

23 - 10 6 3 - 1 - 6,70 

15. Vokalno-
instrumentalni 
praktikum 

30 - 14 5 3 3 2 1 7,35 

16. Istorija 
civilizacije 

52 - 16 4 4 5 3 1 8,06 
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17. Engleski jezik 2 - 7 2 - 5 - - 7,32 
18. Književnost za 
decu na 
rumunskom jeziku 

1 - 1 - - 1 - - 8,00 

19. Metodika 
razvoja govora 1 

35 3 14 5 4 5 - - 7,34 

20. Rad sa decom sa 
posebnim 
potrebama 

7 - 5 1 3 1 - - 7,00 

21. Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 1 

13 - 2 2 - - - - 6,00 

22. Mentalno 
zdravlje 

15 - 8 1 3 1 1 2 8,00 

23. Priprema dece 
za polazak u školu 

1 - 1 - - 1 - - 8,00 

24. Hor 3 - 3 - - - 2 1 9,66 
25. Računari u 
vaspitno-
obrazovnom radu 

9 4 7 - 3 3 1 - 7,71 

 26.Metodika 
muzičkog 
vaspitanja 2 

3 - - - - - - - - 

UKUPNO 404 23 165 59 41 23 22 5 7,23 
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REZULTATI STUDENTSKE EVALUACIJE PEDAGOŠKOG RADA 

NASTAVNIKA I RADA NENASTAVNOG OSOBLJA VISOKE ŠKOLE 
STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U VRŠCU 

 
 
 
 

1. Struktura uzorka 
 

U periodu od 26.5. do 27.5. i od 30.5. do 31.5.2011. obavljeno je ispitivanje studenata 
Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu Upitnikom za vrednovanje 
pedagoškog rada nastavnika i rada nenastavnog osoblja. U uzorak su ušla 74 studenta. 
Uzorkom je obuhvaćeno 25 studenata sa prve godine studija, 26 sa druge i 23 sa treće godine. 
92,3% ispitanika su ženskog, a 7,7% su muškog pola. 85,2% su budžetski, a 14,8% 
samofinansirajući studenti. 

 
 

 
 

2. Prosečne ocene pedagoškog rada nastavnika 
 
 

U Tabeli 1 navedene su prosečne ocene pedagoškog rada nastavnika. Pregledom ove 
tabele možemo uočiti da je, opšte uzev, nastavno osoblje dobilo za svoj rad dosta visoke 
ocene: čak 8 nastavnika ima opštu prosečnu ocenu veću od ili jednaku 4,5. Prosečna ocena 
preostalih nastavnika kreće se u rasponu od srednje ocene do 4,5. Nijedan nastavnik nije 
dobio, u proseku, ocenu koja je niža od 3,08. 
 U poslednjem redu Tabele 1 navedene su prosečne ocene, prema aspektima 
pedagoškog rada, za kolektiv kao grupu (u celini). Primećujemo da su ove ocene prilično 
ujednačene i relativno visoke (kreću se u rasponu od 4,06 do 4,33). Najnižu ocenu kolektiv je 
dobio za jasnoću izlaganja (4,06), a najvišu za pridržavanje dogovorenih termina (4,33) i 
objektivnost ocenjivanja (takođe 4,33). 
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Tabela 1 
Aritmetičke sredine (M), broj ispitanika (N) i standardne devijacije (SD) ocena rada 

nastavnika (1-9)1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nastavnik M N SD M N SD M N SD M N SD M N SD M N SD M N SD M N SD M 
A. Stojanović  4,31 26 0,84 4,22 26 0,93 4,25 26 0,92 4,33 25 0,91 4,43 26 0,55 4,10 24 1,10 4,51 25 0,75 4,41 25 0,79 4,32 

V. Paser 4,02 48 1,33 4,05 48 1,22 3,61 45 1.34 4,07 46 1,44 4,12 48 1,16 3,91 48 1,41 3,88 47 1,31 3,91 48 1,31 3,95 
N. Sturza-Milić 4,75 49 0,77 4,81 49 0,58 4,52 49 0,72 4,62 49 0,52 4,55 49 0,67 4,66 49 0,66 4,61 49 0,74 4,43 48 0,88 4,62 
D. Josifović  3,93 74 1,01 4,06 74 1,1 3,88 72 1,20 3,81 73 1,24 3,65 72 1,23 4,10 74 1,07 3,94 74 1,12 4,05 74 1,09 3,93 
I. Magda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
J. Lelea 3,25 23 1,52 3,24 23 1,33 3,25 23 1,45 3,86 23 1,22 4,26 23 0,77 3,65 23 1,38 3,77 23 0,99 3,39 23 1,52 3,58 

T. Suhecki 4,71 23 0,80 4,41 22 0,88 4,61 23 0,79 4,05 23 1,51 4,51 23 0,91 4,71 23 0,62 4,68 23 0,61 4,95 23 0,76 4,58 
P. Prtljaga 4,75 23 0,57 4,81 23 0,51 4,84 23 0,45 4,82 23 0,40 4,85 23 0,67 4,72 23 0,35 4,81 23 0,33 4,83 23 0,53 4,80 
B. Vujasin 4,05 49 1,22 4,01 49 1,16 4,29 49 1,10 4,32 49 1,20 4,32 49 0,91 4,42 49 0,99 4,41 49 0,82 4,38 49 1,09 4,28 
G. Gojkov 3,06 6 1,15 3,08 6 1,13 3,10 6 1,24 3,07 6 1,22 3,03 6 1,18 3,11 6 0,87 3,04 5 0,95 3,12 5 0,98 3,08 
J. Prtljaga 4,92 18 0,31 4,91 18 0,29 4,72 18 0,57 4,56 18 0,51 4,91 18 0,26 4,75 18 0,55 4,91 18 0,31 4,84 18 0,73 4,82 

T. Nedimović 4,88 51 0,42 4,62 51 0,52 4,87 51 0,71 4,76 51 0,45 4,84 51 0,99 4,83 51 0,41 4,82 51 0,37 4,81 51 0,44 4,80 
A. Gojkov-Rajić 4,55 7 0,79 4,63 7 0,71 4,38 7 0,92 4,56 7 0,71 4,81 7 0,62 4,64 7 0,77 4,61 7 0,59 4,62 7 0,56 4,60 

S. Prtljaga 4,15 49 0,93 4,03 48 0,93 3,91 48 0,99 4,28 48 0,82 4,12 47 0,81 4,15 48 0,89 4,37 48 0,88 4,35 48 0,72 4,17 
R. Petrović 4,33 51 1,07 4,21 51 1,12 4,33 51 0,89 4,66 51 0,72 4,15 51 1,20 4,31 51 0,91 4,31 51 0,73 4,43 51 0,80 4,34 
R. Grandić 3,02 26 1,55 3,04 26 1,27 3,01 26 1,45 3,78 26 1,33 3,01 25 1,32 3,02 26 1,52 3,08 26 1,35 3,02 26 1,65 3,12 
A. Božin 4,74 25 0,41 4,87 25 0,45 4,81 25 0,67 4,83 25 0,34 4,85 25 0,57 4,88 25 0,33 4,91 25 0,32 4,92 25 0,25 4,85 
M. Maran 4,52 25 0,99 4,41 25 1,01 4,43 25 0,74 4,68 25 0,56 4,22 25 0,99 4,51 25 0,88 4,52 25 0,84 4,51 25 1,05 4,48 
E. Činč 4,33 73 0,91 4,32 73 0,95 4,35 74 0,58 4,61 74 0,79 4,31 74 1,21 4,33 74 0,92 4,33 74 1,05 4,39 74 1,18 4,37 
A. Negru 4,06 23 0,88 4,09 23 1,09 4,22 23 0,81 4,32 23 0,87 3,92 23 1,01 4,21 23 0,81 4,32 23 0,87 4,77 23 0,63 4,24 
B. Žujka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

D.Stanojlović 4,55 74 1,13 4,42 74 0,73 4,43 74 0,81 4,38 74 0,88 4,39 74 0,75 4,35 74 0,83 4,34 74 0,82 4,39 74 0,74 4,41 
Lj. Stojanović 4,68 51 0,68 4,66 50 0,71 4,70 50 0,73 4,66 50 0,81 4,61 50 0,94 4,62 50 0,92 4,64 50 0,95 4,69 51 0,95 4,66 
Lj. Kelemen 4,21 74 1,36 4,27 73 1,22 4,18 73 1,15 4,15 74 1,12 4,12 74 1,04 4,05 74 0,88 4,01 74 0,93 4,02 74 0,91 4,13 
Nastavni 
kolektiv u 
celini 

4,06   4,24   4,21   4,33   4,27   4,27   4,31   4,33   4,28 

 
 
 
1  -Varijable označene brojevima 1-8 predstavljaju aspekte pedagoškog rada nastavnika: 
     1. Jasnoća izlaganja 
     2. Preglednost izlaganja 
     3. Izlaganje odgovarajućim tempom 
     4. Pridržavanje dogovorenih termina 
     5. Podsticanje uključivanja studenata u nastavu 
     6. Davanje korisnih informacija 
     7. Davanje odgovora na studentska pitanja 
     8. Objektivnost ocenjivanja   
    
   - U koloni br. 9 navedene su opšte ocene rada nastavnika koje predstavljaju proseke 
prethodno navedenih 8 prosečnih ocena. 
 
 

 
3. Ocene rada nastavnika i redovnost pohađanja nastave, godina studija, prosečna 
ocena na studijama i status na studijama 
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 U ovom odeljku dovešćemo u vezu ocene koje su studenti dali svojim nastavnicima 
sa njihovim statusom na studijama, redovnošću pohađanja nastave, dosadašnjom prosečnom 
ocenom i godinom studija. Pri tome, radi preglednosti izlaganja, navešćemo samo one veze 
koje su se pokazale statistički značajnim. 
 
 Kod A. Stojanovića postoji osrednje izražena tendencija da studenti koji redovnije 
pohađaju nastavu daju više ocene za preglednost izlaganja (r = 0,43, p<0,05).  
 
 Kod V. Paser postoji osrednje izražena tendencija da studenti koji redovnije 
pohađaju nastavu daju više ocene za objektivnost u ocenjivanju (r = 0,45, p<0,01). Takođe, 
ovom nastavniku budžetski studenti u odnosu na samofinansirajuće daju, u proseku, 
statistički značajno više ocene za preglednost u izlaganju (M1=3,96, M2=3,40, t=1,85, p=0,05) i 
objektivnost u ocenjivanju (M1=4,12, M2=3,15, t=2,61, p<0,05).  
  

Kod N. Sturze-Milić postoji slabo izražena tendencija da studenti koji redovnije 
pohađaju nastavu daju više ocene za pridržavanje dogovorenih termina (r = 0,25, p<0,05). 
Takođe, ovom nastavniku studenti II godine u odnosu na studente I godine daju, u proseku, 
više ocene za davanje odgovora na studentska pitanja (M2=4,75, M1=4,31, F=4,86, p<0,05). 
  

Kod D. Josifović postoji slabo izražena tendencija da studenti koji redovnije 
pohađaju nastavu daju više ocene za objektivnost u ocenjivanju (r = 0,22, p<0,01). Ovom 
nastavniku budžetski studenti u odnosu na samofinansirajuće daju, u proseku, više ocene za 
pridržavanje dogovorenih termina (M1=4,09, M2=3,33, t=2,41, p<0,05). Nadalje, idući od 
studenata I ka studentima III godine D. Josifović dobija, u proseku, sve veće ocene za davanje 
korisnih informacija o radu studenata (M1=3,80, M2=4,11, M3=4,39,  F=3,49, p<0,05). 
 

Kod G. Gojkov nije bilo moguće utvrditi veze između ovih varijabli zbog suviše 
malog broja studenata koji su ocenjivali njen rad. 

 
Kod J. Prtljage postoji osrednje izražena tendencija da studenti sa višom prosečnom 

ocenom na studijama daju više ocene za objektivnost u ocenjivanju (r = 0,45, p<0,01). Takođe, 
postoji visoko izražena tendencija da studenti koji redovnije pohađaju nastavu daju J. Prtljagi 
više ocene za objektivnost u ocenjivanju (r = 0,71, p<0,01).  

 
Kod A. Gojkov-Rajić postoji osrednje izražena težnja da studenti koji redovnije 

pohađaju nastavu daju više ocene za jasnoću izlaganja (r = 0,52, p<0,01).  
 

Kod B. Žujke nije bilo moguće utvrditi vezu između ovih varijabli, jer u uzorku nije 
bilo studenata koji su ocenjivali njen rad. 

 
Kod T. Nedimović postoji osrednje izražena težnja da studenti koji redovnije 

pohađaju nastavu daju više ocene za objektivnost u ocenjivanju (r = 0,42, p<0,01). Ovom 
nastavniku studenti I u odnosu na studente II godine, u proseku, daju više ocene za 
pridržavanje dogovorenih termina (M1=4,88, M2=4,56, F=5,87, p<0,05). 

Kod R. Petrović postoji slabo izražena težnja da studenti koji redovnije pohađaju 
nastavu daju više ocene za jasnoću izlaganja (r = 0,26, p<0,05). Takođe, R. Petrović je dobila 
više ocene od budžetskih u odnosu na samofinansirajuće studente za preglednost izlaganja 
(M1=4,33, M2=3,65, t=2,40, p<0,05).  

Kod P. Prtljage postoji slabo izražena težnja da studenti koji redovnije pohađaju 
nastavu daju više ocene za objektivnost u ocenjivanju (r = 0,27, p<0,05). Ovom nastavniku 
studenti I u odnosu na studente III godine daju, u proseku, više ocene za jasnoću izlaganja 
(M1=4,81, M3=4,53, F=6,49, p<0,05) i objektivnost u ocenjivanju (M1=4,93, M3=4,68, F=4,82, 
p<0,05). 

Kod E. Činča postoji osrednje izražena težnja da studenti koji redovnije pohađaju 
nastavu daju više ocene za podsticanje uključivanja studenata u nastavu (r = 0,45, p<0,01). 
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Kod B. Vujasin postoji slabo izražena težnja da studenti koji redovnije pohađaju 
nastavu daju više ocene za izlaganje odgovarajućim tempom (r = 0,26, p<0,05).  

Kod M. Marana postoji osrednje izražena težnja da studenti koji redovnije pohađaju 
nastavu daju više ocene za preglednost u izlaganju (r = 0,43, p<0,01) i izlaganje 
odgovarajućim tempom (r = 0,54, p<0,01).  
 Kod S. Prtljage postoji osrednje izražena težnja da studenti koji redovnije pohađaju 
nastavu daju više ocene za objektivnost u ocenjivanju (r = 0,52, p<0,01). 

Kod A. Negrua postoji osrednje izražena težnja da studenti koji redovnije pohađaju 
nastavu daju više ocene za preglednost izlaganja (r = 0,54, p<0,01).  
 Kod I. Magda nije bilo moguće utvrditi ove veze, jer u uzorku nije bilo studenata koji 
su ocenjivali njen rad. 

Kod ostalih nastavnika nijedna veza između ovih varijabli nije statistički značajna. 
 
 
 
 
4. Ocene rada biblioteke i studentske službe 
 
 
U Tabeli 2 prikazani su proseci ocena koje su studenti davali za rad biblioteke i 

studentske službe. Iz nje vidimo da su ove ocene solidne, s tim što je biblioteka dobila nešto 
veće ocene od studentske službe. 

  
Tabela 2 

Aritmetičke sredine (M), broj ispitanika (N) i standardne devijacije (SD) ocena rada biblioteke 
i studentske službe 

 
Varijabla M N SD 

Biblioteka je snabdevena literaturom 3,70 74 1,52 
U bibl. se može koristiti komp. 4,1 73 1,21 

Bibliotekar je moj saradnik u traganju za 
literaturom 

3,71 74 1,46 

Opšta ocena rada biblioteke1 3,82 74 1,24 
U studentskoj službi dobijam inf. i 

usluge na vreme 
2,93 74 1,54 

                        
                       1 Varijabla dobijena kao prosek 3 stavke upitnika koje se odnose na  
                               rad biblioteke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79   

 
 
 
 
 
 
 

18. Izveštaj Komisije za kvalitet o samovrednovanju 
 
 
У складу са савременим трендовима и захтевима и у циљу интегрисања у јединствен 
европски систем високог образовања, Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу (у даљем тексту Висока школа) у току школске 
2010/11. године настојала је да поштује мере за обезбеђивање квалитета студирања које 
подразумевају наставу, истраживање и различите облике сарадње са студентима. Ово 
обухвата саму институцију, наставни план и програме, квалитет наставног особља, 
начин извођења наставе, проверу знања, литературу, проток студената и пролазност 
на испитима по предметима, састављање истраживачких тимова, организацију 
истраживања и сарадњу са другим институцијама.  
 
У служби увођења, праћења и унапређивања квалитета студирања на Високој 
струковној васпитачкој школи, оформљена Комисија за обезбеђење квалитета била је 
активна и у току школске 2010/11. године. Комисија је одржала 6 састанака. Комисију 
за обезбеђење квалитета чине запослени из редова наставног и ненаставног кадра 
школе и студенти, представници Студентског парламента: академик Грозданка Гојков 
(председница), др Јон Лелеа, др Александар Стојановић, др Тања Недимовић, др Еуђен 
Чинч, др Наташа Стурза Милић, Биљана Вујасин, Адријан Божин, Зоран Марјанов (из 
редова ненаставног особља), Ана Дакић и Данијела Лазин (студенткиње). Комисија је 
пратила остваривање стратегије, стандарда и процедура обезбеђења квалитета и 
предлагала одговарајуће корективне мере руководству установе. У протеклој школској 
2010/11. години години, настојало се да се у процес обезбеђења квалитета укључе сви 
субјекти и тела: Комисија за обезбеђење квалитета, Наставно веће, органи управљања, 
Катедре, Студентски парламент итд. Сви субјекти и тела имали су право, али и обавезу 
обавезу да учествују у обезбеђењу квалитета на свом радном месту и кроз учешће у 
раду тела која обезбеђују квалитет.  
 
Области обезбеђења квалитета које су праћене у току школске 2010/2011. године:  
студијски програми – у протеклој школској години извршено је самовредновање 

студијских програма, њихове усклађености са мисијом Школе и претпостављеним 
исходима, као и самовредновање њихових садржаја, реализације, савремености и 
прилагођености потребама тржишта рада. 

настава – контнуирано се пратила реализованост и квалитет извођења наставе, 
савременост њених метода, оптерећеност студената, ефикасност студија (однос 
уписаних студената и дипломираних), као и пролазност на појединачним 
предметима. Трудили смо се да добијемо повратне информације од бивших 
студената и њихових послодаваца (о томе колико су стечена знања и вештине 
током студирања примењива и корисна), савременост програма и усклађеност са 
европским стандардима у одговарајућој области и др.  

научни, стручни и уметнички рад наставника – њихов обим и квалитет се у току 
протекле школске 2010/11. године процењивао на основу књига и радова 
објављених у научној и стручној периодици, учешћу на домаћим и међународним 
научним и стручним скуповима, као и на основу јавних извођења дела, изложби и 
других јавних стручних и уметничких  наступа. Посебно је био значајај сегмент 
остваривања међународне сарадње кроз реализацију заједничких истраживања, 
пројеката, размену наставника, сарадника и студената. И у протеклој школској 
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2010/11. године није се одступило од подстицања развоја младих сарадника и 
њиховог перманентног усавршавања и напредовања. 

вредновање студената – студенти прве године у школској 2010/11. години су бирани на 
основу успеха у средњој школи и резултата на квалификационом и пријемном 
испиту. У току студирања посебно се пратила и анализирала (на седницама 
Катедри, Наставног већа, Савета школе и Студентском парламенту) пролазност 
студената, просечна оцена по предметима, примереност оцењивања предвиђеном 
оптерећењу студената. У оквиру студентске евалуације, евалуирало се и 
оцењивање. 

уџбеници и литература – квалитет уџбеника регулисан је Правилником о уџбеницима. У 
протеклој школској 2010/11. години тежило се ка постизању високих критеријума 
за издавачку делатност (монографија, уџбеника, приручника) наставника и 
сарадника, који су усклађени са националним и међународним стандардима. 
Посебно је до изражаја дошао значај сталне набавке уџбеника за библиотеку 
Школе (нарочито за потребе новоакредитованог студијског програма – Васпитач 
деце јасленог узраста). 

технички и материјални ресурси – тежило се ка сталном инвестирању у простор, 
аудио-визуелну и другу опрему ради достизања оптималних стандарда у тој 
области остварења Мисије и наставних програма школе. Такође, квалитет простора 
и техничке опреме континуирано се контролисао у складу са законима који 
регулишу ову област (усвојеним правилницима).  

ненаставна подршка – протекле школске 2010/11. године континуирано се пратила и 
оцењивцала ненаставна подршка у остварењу плана и програма и Мисије Школе. 
Провера и оцењивање вршили су се путем анонимне анкете наставника и 
студената. Школа је и у протеклом периоду обезбедила перманентно стручно 
усавршавање ненаставног особља. 

процес управљања – систематски се пратила организација Школе и управљање у њој. У 
складу са могућностима, тежило се ка обезбеђењу услова и потребној финансијској 
подршци за обезбеђење квалитета и реализацију сталне контроле у циљу веће 
ефикасности студија. Комисија за обезбеђење квалитета, анонимном анкетом, 
извршила је испитивање ставова запослених о условима рада, о управљању 
Школом и о међуљудским односима. 

 
У складу са упутствима за припрему извештаја о самовредновању високошколске 
установе, наведене области обезбеђења квалитета које су праћене у току школске 
2010/2011. године сагледаване су у оквиру 14 стандарда за самовредновање и 
оцењивање квалитета: 
 
Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета  
Стандард 4:  Квалитет студијског програма  
Стандард 5: Квалитет наставног процеса 
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
Стандард 8: Квалитет студената 
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 
подршке 
Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
Стандард 12: Финансирање 
Стандард 13: улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
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Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
 
 
У оквиру стандарда 1 који обухвата стратегију обезбеђивања квалитета као и акциони 
план за обезбеђивању квалитета на Високој школи струковних студија за образовање 
васпитача Михаило Палов у Вршцу у пртеклом периоду континуирано је од стране 
Комисије за квалитет и других релевантних субјеката на поменутој институцији 
вршена анализа спровођења Стратегије и Акционог плана. У том смислу, у неколико 
наврата Стратегија као и Акциони план мењани су, допуњавани и спровођени 
динамиком и на начин који је предвиђен у самим документима.  

Осигурање квалитета Високе струковне васпитачке школе подразумева све 
процесе којима се, на било ком нивоу, осигурава и унапређује квалитет било ког 
аспекта високог образовања. Обухвата следеће процесе: екстерну евалуацију 
институције и програма, самоевалуацију или интерну евалуацију, студентску 
евалуацију. Школа посебно прати  анализу пролазности и успешности студената. 
Процес контроле квалитета је само део процеса осигурања квалитета који се остварују 
кроз извештаје Комисије за процену квалитета, анализе Наставно-научног већа и 
Управног одбора Школе, путем извештаја који два пута годишње подноси Комисија за 
праћење квалитета.   

 
Акциони план Комисије за квалитет 

 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Вршцу усвојила је 
Стратегију обезбеђивања квалитета која је на сајту доступна јавности и овим трасирала 
пут у овој области и оно што је до сада чињено на други начин уобличила, озваничила 
и сматра својом будућом стратегијом.  
 
Основни стандарди квалитета дати су у документу "Политика обезбеђења квалитета", 
као и поступци којима ће се настојати обезбедити квалитет ових стандарда. Овде ће се 
само неки од њих акцентовати. 
 
Такође, питања обезбеђења квалитета дефинисана су оквирно у стратегији обезбеђења 
квалитета, тј. у документу под насловом "Политика обезбеђивања квалитета", а нека од 
њих дефинисана су и статутом Високе струковне школе за образовање васпитача у 
Вршцу.  
 
Статутом је у оквиру послова и задатака свих субјеката који су задужени за осигурање 
квалитета одређено и доношење и спровођење стратегије, стандарда и поступака за 
обезбеђивање квалитета. 
 
Субјекти обезбеђења квалитета су сви запослени у Школи и студенти. Они раде на 
обезбеђењу квалитета кроз одговарајућа тела: 
Сублекти обезбеђења квалитета: 
 

Комисија за обезбеђивање квалитета  
Наставно веће 
Катедре 
Ненаставно особље 
Студентски парламент итд. 
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 Комисија за квалитет донела је основне смернице за Стандарде и поступке и учинила 
их јавно доступним наставницима и студентима Високе струковне школе за 
образовање васпитача у Вршцу.  Планирана стратегија и поступци односе се на  
будући трогодишњи период, при чему смо свесни да ће се неке активности циклично 
понављати у свакој новој школској години која је пред нама. Такође, неке од 
планираних активности ће бити склоне модификацији и прилагођаваће се условима и 
могућностима Високе школе. Сходно томе, чланови Комисије за квалитет ће се трудити 
да не одступају много од зацртаног плана, али су свесни чињенице да ће се неке 
активности осмишљавати, али и мењати „у ходу“.  
 

План активности са роковима за извршење контроле квалитета 
 

Овим акционим планом се предвиђају поступци и мере за све области обезбеђења 
квалитета, затим, субјекти који учествују у спровођењу поступака и оквирни термини 
за њихово спровођење. 
 
Стандард Активност Рок Субјекти 
1. Периодично преиспитивање и 

унапређивање стратегије 
обезбеђивања квалитета 
 
 

једном у току 
године 

комисија за квалитет 
(др Еуђен Чинч), 
наставно веће 

 Периодично преиспитивање и 
унапређивање акционог плана за 
спровођење стратегије 
 

једном у току 
године 

комисија за квалитет 
(др Еуђен Чинч), 
наставно веће, 
директор, катедре 

2. Периодично преиспитивање 
усвојеног плана рада и процедура 
за праћење и унапређење 
квалитета високошколске 
установе у оквиру стандарда 
квалитета 

01. децембар  комисија за квалитет 
(др Н. Стурза – 
Милић) , наставно 
веће, директор, 
катедре 

 Сачињавање и усвајање годишњег 
извештаја о раду комисије за 
обезбеђивање квалитета  

01. децембар комисија за квалитет 
(др Н. Стурза – 
Милић), 
директор,наставно 
веће, катедре 

3. Усвајање документа о анализи 
резултата анкета са пратећим 
превентивним и корективним 
мерама  

01. децембар комисија за квалитет 
(др Т. Недимовић), 
наставно веће, 
катедре 

4.  Спровођење анкете студената о 
процени услова и организације 
студијског програма, анализа и 
усвајање превентивних и 
корективних мера 

мај комисија за квалитет 
(др Т. Недимовић) , 
директор, наставно 
веће, студенти 

 Спровођење упитника  за 
самопроцену компетенција 
дипломираних студената, анализа 
резултата, усвајање превентивних 
и корективних мера 

октобар комисија за 
квалитет, (др Т. 
Недимовић) 
директор, наставно 
веће, студенти 

 Спровођење анкете о квалитету 
дипломираних студената код 
послодаваца, анализа резултата, 
усвајање превентивних и 

једном у три 
године 

комисија за квалитет 
(др Т. Недимовић), 
директор, наставно 
веће, студенти, 
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корективних мера 
 
 

васпитачи, 
директори вртића 
 
 
 

 Анализа успешности студената једном у три 
године 

комисија за квалитет 
(др Т. Недимовић), 
директор, наставно 
веће, студенти 
 

5. Утврђивање школског календара 
рада 
 

15. септембар директор школе 
(организује израду), 
наставно веће 
(разматра и усваја 
календар рада 

 Утврђивање распореда наставе и 
вежби 
 

пре почетка 
школске 
године – 
15.септембар, 
на почетку 
пролећног 
семестра – 1. 
фебруар 

наставник задужен 
за распоред (др А. 
Стојановић), 
директор, наставно 
веће (разматра 
распоред), комисија 
за квалитет, 
студенти 
(студентски 
парламент) 
 
 

 Спровођење упитника за 
самоевалуацију радног 
оптерећења студената, анализа 
резултата, усвајање превентивних 
и корективних мера 
 

јануар или 
мај 

комисија за квалитет 
(др А. Стојановић) , 
директор, наставно 
веће, студенти 

 Спровођење упитника за 
наставничку евалуацију наставе 
анализа резултата, усвајање 
превентивних и корективних 
мера 
 

мај комисија за квалитет 
(др А. Стојановић) , 
директор, наставно 
веће, студенти 

 Анализа плана наставе и планова 
рада на појединачним 
предметима, поштовања 
календара и распореда наставе и 
усвајање  превентивних и 
корективних мера 

јануар катедре, наставно 
веће , директор, 
студенти 

6.  Анализа квалитета научно – 
истраживачког уметничког и 
стручног рада и усвајање 
превентивних и корективних 
мера 

15. октобар наставници, 
катедре, комисија за 
квалитет 
(др Ј. Пртљага ) 
директор, натавно 
веће   

 Планирање нових наслова 
Издавачке делатности 
 

на почетку 
школске 
године 

 

комисија за 
издавачку 
делатност, директор 
школе, наставно 
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веће, комисија за 
квалитет (др Ј. 
Пртљага )   

7. Анализирање квалитета као и 
потреба за наставним кадром 
школе 

на почетку 
школске 
године 

 

комисија за квалитет 
(др А. Стојановић), 
директор, катедре, 
студенти 

 Спровођење упитника за 
вредновање педагошког рада 
наставника и рада ненаставног 
особља, анализа резултата, 
усвајање превентивних и 
корективних мера 
 

јануар или 
мај 

комисија за квалитет 
(др А. Стојановић), 
директор, наставно 
веће, студенти 

8. Анализа и оцена од стране 
предшколских установа у којима 
су студенти обављали педагошку 
праксу 
 

Јануар или 
мај 

наставници и 
сарадници, 
организатор 
педагошке праксе, 
комисија за квалитет 
(др Н. Стурза – 
Милић), директор 
предшколске 
установе, васпитачи, 
студенти 

 Анализирање распореда и 
успешности студената у оквиру 
педагошке праксе 
 

јануар или 
мај 
 

наставници и 
сарадници, 
организатор 
педагошке праксе, 
комисија за квалитет 
(др Н. Стурза – 
Милић), директор 
предшколске 
установе, васпитачи, 
студенти 

 
 

 Анализа пролазности студената 
према испитним роковима са 
предлогом превентивних и 
корективних мера 

 
 

сваке године 
у октобру, 
након 
завршетка 
испитних 
рокова 

комисија за квалитет 
(др Н. Стурза – 
Милић), референт 
за студентска 
питања, наставно 
веће, студенти 
 

 Спровођење анкете студената о 
процени објективности 
оцењивања 

јануар или 
мај 

студенти, комисија 
за квалитет(др Н. 
Стурза – Милић) , 
наставници, 
директор 

9. Обезбеђивање уџбеника и 
обавезне литературе у 
библиотеци. 

континуиран
о током целе 
године 

наставно веће, 
катедре, 
библиотекар, 
комисија издавачке 
делатности, 
комисија за квалитет 
(Б. Вујасин, проф.), 
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студенти 
 

 Анализа  доступности уџбеника и 
литературе и усвајање 
превентивних и корективних 
мера 
 

јануар или 
мај 

наставно веће, 
катедре, 
библиотекар, 
комисија издавачке 
делатности, 
комисија за квалитет 
(Б. Вујасин, проф.), 
студенти 
 

 Осавремењивање информатичке 
лабораторије, кабинета, учионица 
 

континуиран
о 

директор, наставно 
веће, комисија за 
квалитет (Б. Вујасин, 
проф.) , студенти 
 

10. Спровођење упитника за 
студентску евалуацију квалитета 
органа управљања, анализа 
резултата, усвајање превентивних 
и корективних мера 
 

јануар или 
мај 

комисија за квалитет 
(др Г. Гојков), 
наставно веће, 
студенти 

11. Анализирање квалитета опреме, 
усвајање превентивних и 
корективних мера  

јануар или 
мај 

комисија за 
квалитет, (др Г. 
Гојков),  наставно 
веће, студенти 

12. Израда и усвајање годишњег 
финансијског плана  

фебруар директор, стручна 
служба, наставно 
веће 

 Израда и усвајање годишњег 
финансијског извештаја 

фебруар директор, стручна 
служба, наставно 
веће 

13. Оцена укључености студената у 
процес самовредновања 

јануар или 
мај 

комисија за квалитет 
(А. Божин),  
наставно веће, 
студенти 

14. Анализа доступности 
информација око контроле 
квалитета, усвајање превентивних 
и корективних мера 

континуиран
о 

комисија за 
квалитет,  наставно 
веће, 
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Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
 
У току школске 2010/11. године чланови Комисије за обезбеђење квалитета и остали 
субјекти у Школи трудили су се да поштују Акциони план активности са роковима за 
извршење квалитета. Дугорочно планирање стручних, образовних и научно-
истраживачких активности на Високој школи струковних студија за образовање 
васпитача „Михаило Палов“ вршило се на основу анализе значајних чинилаца који су 
у претходном тексту истакнути. И краткорочно планирање се вршило на основу 
континуираног прикупљања битних података.  
 
Високa струковна школa за образовање васпитача у Вршцу је у протеклој школској 
години редовно контролисала испуњавање своје мисије и зацртаних циљева. Контрола 
квалитета наслањала се на конкретне и проверљивије елементе као што су оствареност 
циљева и очекивања. Школа је посебно пратила: квалитет извођења наставе, 
спровођење испита, успешност студирања у целини и у оквиру појединачних 
предмета, квалитет појединачних уџбеника, број наставника и сарадника и студената 
по групама, просторне капацитете и опремљеност, како изгледају процедуре, да ли су 
ефикасне и правичне (нпр. Процедура за жалбу поводом оцене), Учешће студената у 
поступцима осигурања квалитета било је неизоставно, будући да су они 
најзаинтересованији да добију квалитетно образовање са којим ће моћи квалитетно да 
обављају послове за које се школују.  
 
Циљ студентског вредновања педагошког рада наставника Високе школе јесте 
формирање мишљења студената о педагошком раду наставника, о објективности 
оцењивања, о процени услова и организације студијских програма и др., а резултати 
студентског вредновања користе се за редовно праћење и контролу квалитета 
наставног процеса, као део опште политике у области обезбеђења квалитета. 
Студентско вредновање спроводило се, у складу са Акционим планом у предвиђеним 
терминима, путем писменог упитника са понуђеним одговорима. 
 
Комисија за обезбеђење квалитета анализирала је резултате и након тога, поднела 
извештај о резултатима студентског вредновања Наставном већу. Такође, Комисија за 
обезбеђење квалитета анализирала је резултате и поднела извештај о резултатима 
студентског вредновања представницима Студентског парламента. Такође, сви подаци 
добијени у процесу провере квалитета у школској 2010/11. године су јавни и доступни 
свим заинтересованима са Високе школе (видљиво су истакнути на огласним таблама, 
и на сајту). Резултати процене користе се у оквиру мера за повећање квалитета. У 
оквиру документа Стратегија обезбеђења квалитета дефинисане су процедуре и мере у 
случају сувише ниске пролазности по предметима, програмима, годинама, као и у 
случају неправилности у оцењивању, слабог рада стручних служби и сл.  
 
У праћењу и обезбеђењу квалитета, посебно је значајна улога студентских процена. 
Планиране евалуације су цикличне, тако да следе циклусе студијских програма. 
Наводимо анкете које су акционим планом Комисије за обезбеђење квалитета 
предвиђене, и које су обављене у току школске 2010/11. године: 
 
      -    анкетирање нових студената о претходном школовању и избору школе; 

анкетирање свих студената о педагошким квалитетима наставника; 
анкетирање студената о процени објективности оцењивања; 
анкетирање студената 2. и 3. године о процени услова и организације студијског 

програма; 
анкетирање студената у оквиру појединачних наставних предмета о реализацији 

исхода учења и процени оптерећења; 
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анкетирање дипломираних студената о раду Школе, условима наставе, опреми, 
оспособљености за рад и даље напредовање. 
 

Самовредновање је саставни део политике обезбеђења квалитета. Самовредновање 
квалитета образовања врши се у интервалима од 3 године а по потреби и у 
краћим интервалима у складу са актима Високе школе. Циљеви 
самовредновања су побољшање квалитета наставног процеса, студијских 
програма и услова рада.  

 
За спровођење ове стратегије одговоранa je Kомисијa за обезбеђење квалитета. Сви 
запослени имају обавезу да се максимално ангажују у реализацији наведених задатака. 
 
Стандарди за унапређење квалитета студијских програма 
 
S – ++ Најмање једном у три године врши се самовредновање студијског програма, 
његове усклађености са мисијом Школе и претпостављеним исходима, као и 
самовредновање његових садржаја, реализације, савремености и прилагођености 
потребама тржишта рада. Оформљена је Комисија за обезбеђење квалитета која се 
редовно састајала и разматрала примену стандарда за унапређење квалитета 
студијског програма – струковни васпитач. Учешће у Комисији редовно су имали и 
студенти. У остваривање квалитета студијског програма укључивали су се сви 
запослени на Високој школи.  
 
W – ++ Могућности препознајемо у бољој сарадњи и усаглашености свих субјеката 
одговорних за спровођење квалитета студијског програма. Мисли се, пре свега на бољу 
сарадњу са студентима у оквиру свих активности предвиђених студијским програмом. 
Могућности видимо, чешћој  примени разноврсних анкета студената као инструмента 
вредновања различитих елемената студијског програма.. Могућности видимо у 
интензивнијој размени студената, наставника и сарадника са сродним 
високошколским установама. Стално осавремењивање студијског програма и 
усклађивање са најновијим достигнућима у образовању  
O – ++ Слабости препознајемо, пре свега, у несналажењу појединих субјеката у 
примени одређених стандарда, будући да смо се, сви заједно, упустили у европски 
систем сертификовања и праћења система квалитета; мисли се, пре свега на недовољно 
објашњавање и упућивање студената у самовредновање сопственог хода ка уздизању 
на путу стрног оспосбљавања, односно схватању значаја самооцењивања, као 
мотивационог средстава и јаче сарадње са професорима у освајању компетенција, јер 
акценат Болоњског процеса требао би да има основу у самоорганизованости и 
самоусмерености учења студената, а тиме и доприносу процеса учења на развоју 
аутономије студената. Слабости препознајемо и у (не)препознавању и примени 
корективних мера и поступака у случају одступања од планираних процедура. 
Неравномерно ангажовање свих субјеката.  
T – + Опасности препознајемо у, евентуално, старим навикама које се још могу 
препознати у одређеним поступцима субјеката запослених у нашој институцији. 
Намерно или ненамерно занемаривање појединих стандарда и поступака у раду, или у 
опасности да се у настојању да се студенти интерактивно укључе више пажње посвети 
томе, те да се у томе изгуби темељна провера знања, да се испити не завршавају на 
колоквијумима и семинарским радовима, тј. да то не буде једина провера и елементи 
вредновања знања, него да се квалитет знања посматра кроз укупне компетенције 
студената, које би морали они сами да осете,  вреднују и теже ка што вишим 
стандардима, који се, између осталог проверавају и на испитима, провером знања, али 
и критичким анализама усвојених стручних и научних ставова, теорија и сл.   
 
 
 
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2  
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Што мање одступање свих субјеката који учествују у процесу контроле квалитета 

од зацртаног плана 
С друге стране, флексибилност у осмишљавању промена које се покажу као 

неминовно (оних до којих смо анализом квалитета утврдили да не одговарају 
усвојеним стандардима) 

Укључивање студената (Студентског парламента) у иновирање и предлагање 
процедура процене квалитета 

Уважавање искустава других домаћих и страних високошколских установа у вези 
са применом стандарда и поступака 

 Водити рачуна о равномерној заступљености свих области обезбеђења квалитета 
(студијски програми, настава, научни, стручни и уметнички рад наставника, 
вредновање студената, технички и материјални ресурси, управљања, 
ненаставна подршка и др.) у будућем раду унапређења квалитета 

Водити рачуна о поједнаком ангажовању и доприносу свих субјеката који учествују 
у процесу контроле квалитета. 

 
 
Прилог 2.1. Усвојени документ Стратегија обезбеђења квалитета  
 
На предлог Комисије за обезбеђење квалитета, Наставно веће Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача  Вршац је на седници одржаној 30.08.2007. године 
усвојило документ Стратегија обезбеђења квалитета 
 
Савет Високе школе је на седници одржаној 19.11. 2007. године усвојио документ 
Стратегија обезбеђења квалитета 
 
Посебно се прилаже извод из записника са седница Наставног већа и Савета школе 
 
Документ је јавно публикован и објављен на сајту школе 
 
http://www.uskolavrsac.edu.rs 
 
 
 
Јавно публикован документ 
 

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

КВАЛИТЕТА 

 
Политика обезбеђења квалитета је усвојена од стране Управног одбора и доступна је 
јавности (путем web странице установе www.uskolavrsac.edu.yu, огласне табле, итд.). 
 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу 
обезбеђује услове за ефикасно и квалитетно студирање на српском, румунском и 
ромском језику, обезбеђује  флексибилност студијских планова, подиже ниво 
ангажованости и одговорности свих наставника и сарадника у раду са студентима, као 
и услове да установа као институција, њени професори, сарадници и студенти 
организованим научно-истраживачким радом учествују у сталном иновирању и 
унапређивању свог рада, али и  предшколских  институција у окружењу. Све промене 
врше се тако да омогућавају и поспешују интеграцију ове установе са сродним  
институцијама у осталим земљама Европе. 
 
Могућност да се дође до елемената ефикасности у образовању ограничена је 
сложеношћу феномена, односно мултидимензионалношћу конструката, који се не 
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могу «ухватити» једном дефиницијом, односно из једног угла. У том смислу, разрађени 
су унутрашњи механизми за осигурање квалитета. 
 
Један од њих је угао самопроцењивања наставника. Уз уважавање недостатака овог 
облика евалуације, самопроцењивање позитивно утиче на квалитет наставе, јер развија 
самосвест и омогућава да се ефикасније одговори на потребе и интересовања 
студената. 
 
Менаџмент квалитета (континуирано праћење), контрола квалитета (интерно мерење 
квалитета) и процена квалитета (процес екстерне евалуације) су средства путем којих 
Школа обезбеђује осигурање квалитета. 
 
 
Осигурање квалитета Високе школе струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“ у Вршцу подразумева све процесе којима се, на било ком нивоу, 
осигурава и унапређује квалитет било ког аспекта високог образовања. Обухвата 
следеће процесе: екстерну евалуацију институције и програма, самоевалуацију или 
интерну евалуацију, студентску евалуацију. 
 
Школа посебно прати  анализу пролазности и успешности студената. Процес контроле 
квалитета је само део процеса осигурања квалитета који се остварују кроз извештаје 
Комисије за процену квалитета, анализе Наставно-научног већа и Савета Школе, путем 
извештаја који два пута годишње подноси Комисија за праћење квалитета.  
 

Обезбеђење квалитета наставног процеса на Високој школи струковних студија за 
образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, постиже се кроз: интерактивност 
наставе, укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, 
доношење и реализацију планова рада по предметима, као и праћење квалитета 
наставе и предузимање одговарајућих мера у случају ниског квалитета наставе, а ово се 
прати путем анализа Комисије за праћење квалитета, Катедара и Наставно-научног 
већа.   

 
Обезбеђење квалитета студијских програма постиже се кроз: праћење и проверу 

циљева студијских програма, структуре, радног оптерећења студената, 
осавремењивање садржаја и стално прикупљање повратних информација о квалитету 
програма од организација из окружења (основне школе, вртићи). Комисија за праћење 
квалитета подноси извештај Наставно-научном већу. 

Обезбеђење квалитета научно-истраживачког, уметничког и стручног рада остварује 
се кроз подстицање, обезбеђивање услова, праћење и провере резултата научно- 
истраживачког рада и њихово укључивање у наставни процес. Посебно је значајно 
подстицање запослених да се активно баве научним, истраживачким, уметничким и 
професионалним радом, да објављују резултате свога рада. У прилог томе говори 
чињеница организовања научних скупова, сада већ традиционалних, посвећених 
феномену даровитости. Још један показатељ обезбеђења квалитета у овом сегменту је 
развијена издавачка делатност Школе (преко 120 објављених  монографија, уџбеника, 
зборника, истраживачких студија). 

 
Обезбеђење квалитета наставника и сарадника остварује се пажљивим 

планирањем, селекцијом на основу јавних процедура, стварањем услова за 
перманентно усавршавање и, што је још значајније, развој наставника и сарадника.  

 
Обезбеђење квалитета студената обезбеђује се тако што се селекција студената 

врши на унапред утврђен начин који је транспарентан. Почевши од самог уписа 
(доступност информација - информатор за упис је на сајту, а и у штампаном облику је 
у прилозима овоме документу, транспарентност критеријума за вредновање резултата 
у претходном школовању, провере знања, опште информисаности, предиспозиција и 
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мотивације), преко унапред објављених критеријума, правила и процедура оцењивања 
и испуњавања предиспитних обавеза, до систематичног праћења и провере 
пролазности (успеха) студената по предметима, програмима, годинама и предузимања 
корективних мера за уочене неправилности.  

У складу са Законом о високом образовању и Законом о студентском 
организовању, Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило 
Палов“ у Вршцу обезбеђује услове за одговарајуће студентско организовање. 

 
Обезбеђење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информационих 

ресурса обезбеђује се спровођењем Правилника о уџбеницима и одржавањем  
квантитета и квалитета литературе, библиотечких и информатичких ресурса. Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ има обезбеђен 
одговарајући простор за смештај библиотечког фонда (који премашује цифру од 
27000), а нарочито студентске читаонице, која је светла и пространа (90м2) и доступна 
12 часова дневно; обезбеђен је неограничен приступ Интернету и осталој 
информатичкој опреми. 

 
Обезбеђење квалитета управљања Високом школом струковних студија за образовање 

васпитача „Михаило Палов“ и квалитета ваннаставне подршке се обезбеђује кроз 
формализацију надлежности и одговорности, као и кроз перманентно праћење и 
проверу рада органа управљања и јединица за ваннаставну подршку. Рад и деловање 
управљачког, стручног и техничког особља су доступни оцени запослених, јавног 
мњења и студената. 

 
Обезбеђење простора и опреме остварује се кроз одговарајући обим и структуру 

просторних капацитета, техничку и другу опрему за квалитетно извођење наставе на 
свим степенима студија. Висока струковна васпитачка школа континуирано прати и 
усклађује своје просторне капацитете и опрему према потребама наставног процеса и 
броју студената. 

 
Обезбеђење финансирања Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача „Михаило Палов“ остварује се кроз дугорочно обезбеђена финансијска 
средства као што су: средства која обезбеђује оснивач, школарина, донације, поклони, 
завештања, средства за финансирање научно-истраживачког и стручног рада и други 
извори у складу са законом. Кроз Извештај о пословању и годишњи обрачун, остварује 
се транспарентност и јавност извора финансирања. 

 
Улога студената у осавремењавању и провери квалитета остварује се кроз рад 

студентских организација и студентских представника и кроз анкетирање студената о 
питањима из свих области које се вреднују (самовреднују).  

 
Систематско праћење и периодичну проверу квалитета Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ ће обезбедити тако што ће да: 
континуирано и систематски прикупља све релевантне информације о обезбеђењу 
квалитета,  омогући услове и средства за прикупљање и обраду  података,  обезбеди 
редовну повратну информацију о компетенцијама својих дипломираних студената и 
упоређивање квалитета рада са другим (страним) високошколским установама.  

Самовредновање у Високој школи струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“ обавља се сваке друге године, а  резултати су доступни 
наставницима и сарадницима путем Катедри и Наставно-научног већа, а студентима 
преко студентских организација. Комисија за акредитацију (и други надлежни органи) 
упознају се са резултатима провере квалитета путем Извештаја.  

У циљу спровођења политике квалитета, предузимају се све неопходне 
активности и мере за корекцију уочених неправилности.  

Комисија за обезбеђење квалитета састоји се из редова наставника (академик 
Грозданка Гојков, др Александар Стојановић, др Наташа Стурза Милић, др Јон Лелеа, 
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Биљана Вујасин, Адријан Божин), ваннаставног особља (Зоран Марјанов, референт) и 2 
студента, представника Студентског парламента.  
 
Прилог 2.2. Усвојени План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета 
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета 
 
 
На предлог Комисије за обезбеђење квалитета, Наставно веће је на седници одржаној 5. 
12. 2007. године усвојило План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета 
Високе школе струковних студија за образовање васпитача  Вршац.  
 
На истој седници је усвојен и акциони план (дајемо га у наставку плана) 
 

 
План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача  Вршац 
 
 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Вршцу усвојила је 
Стратегију обезбеђивања квалитета која је на сајту доступна јавности и овим трасирала 
пут у овој области и оно што је до сада чињено на други начин уобличила, озваничила 
и сматра својом будућом стратегијом.  
 
Основни стандарди квалитета дати су у документу "Политика обезбеђења квалитета", 
као и поступци којима ће се настојати обезбедити квалитет ових стандарда. Овде ће се 
само неки од њих акцентовати. 
 
Формирана је Комисија за обезбеђење квалитета у саставу: проф. др Грозданка Гојков, 
др Александар Стојановић, Биљана Вујасин, Зоран Марјанов (референт за студентска 
питања) и студенти (представници Студентског парламента) Отилија Пескариу и 
Тијана Чонић. 
 
Питања обезбеђења квалитета дефинисана су оквирно у стратегији обезбеђења 
квалитета, тј. у документу под насловом "Политика обезбеђивања квалитета", а нека од 
њих дефинисана су и статутом Високе струковне школе за образовање васпитача у 
Вршцу.  
 
Статутом је у оквиру послова и задатака свих субјеката који су задужени за осигурање 
квалитета (директора, наставника, сарадника, ненаставног особља, студената, стручних 
органа, катедри и комисије за обезбеђивање квалитета) одређено и доношење и 
спровођење стратегије, стандарда и поступака за обезбеђивање квалитета. Студенти су, 
као посебно заинтересовани актери педагошког рада ове институције укључени у рад 
комисије за обезбеђивање квалитета, поред наставника и сарадника, као и ненаставног 
особља.  
 
Наведена Комисија донела је основне смернице за Стандарде и поступке и учинила их 
јавно доступним наставницима и студентима Високе струковне школе за образовање 
васпитача у Вршцу.  Планирана стратегија и поступци односе се на  будући 
трогодишњи период, при чему смо свесни да ће се неке активности циклично 
понављати у свакој новој школској години која је пред нама. Такође, неке од 
планираних активности ће бити склоне модификацији и прилагођаваће се условима и 
могућностима Високе школе. Сходно томе, чланови Комисије за квалитет ће се трудити 
да не одступају много од зацртаног плана, али су свесни чињенице да ће се неке 
активности осмишљавати, али и мењати „у ходу“.  
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Висока струковна школа за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу и 
носиоци послова у њој, њени наставници, сарадници и ваннаставно особље 
вреднују се:  
 

сумом научне компетентности; 
бројем и врстом научних пројеката (локални, регионални, међународни) у којима 

наставници и сарадници учествују; 
бројем и врстом пројеката којима Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу руководи; 
бројем и врстом научних симпозијума (стручних и научних скупова) које ова 

институција организује; 
нивоом међународне размене студената, наставника и сарадника; 
бројем и врстом научних и стручних публикација које објављује; 
чланством њених наставника у међународним и националним научним 

друштвима и академијама;  
бројем и врстом научних признања и сл. 

 
Ово су, дакле, били неки од стандарда, а поступци којима се доприноси њиховом 
остаривању односе се на: 
 
обезбеђивање услова за усавршавање наставника и сарадника (набавка литературе 

на страном језику, могућност да се презентују налази истраживања на научним 
скуповима у земљи и иностранству, могућност да се преко Интернета уђе у 
друге библиотеке и дође до адекватних наслова...;  

истраживачки рад и укључивање у истраживачке пројекте.  
организовање научних скупова у самој институцији, самовредновање и 

вредновање од стране студената наставникове педагошке способности и сл. 
(подаци у прилогу). 

 
Оцена испуњености стандарда: 
- Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа у 
погледу стратегије квалитета 

 
Када су у питању планирани поступци у вези са квалитетом студијског програма, 
будући рад на праћењу квалитета студијског програма односиће се на: 
 

редовну анализу савремености наставних садржаја,  
евентуално њихово дуплирање у појединим предметима,  
ниво захтева од појединих професора, у смислу броја консултоване литературе, 

процента пролазности и средњих оцена;  
 сарадњи и оцени од стране институција (предшколских установа) у којима су 

студенти обављали педагошку праксу, 
оцена од стране институција у којима су се дипломирани студенти запошљавали. 
испуњавање циљева институције, односно, њихова усклађеност са студијским 

програмима и пратећом дидактичком апаратуром истих, 
усаглашеност односа опште-академских, научно-стручних и стручно-

апликативних дисциплина, 
праћење и процена оптерећење студената мерено ЕСПБ, 
процена нивоа стручности на крају студија, 
могућност запошљавања, 
праћење и анализирање оцена студената у току и након завршених студија и сл. 

 
Планирани поступци у вези са квалитетом наставног процеса биће усмерени ка: 
 

• Периодичном праћењу наставног процеса 
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• Настојању да се студенти што више укључе у наставни процес, односе циљева и 
ефеката наставе и сл.  

• Анализирању распореда наставе и вежби 
• Анализирању распореда и успешности студената у оквиру педагошке праксе 
• Анализи пролазности студената према испитним роковима  
 
Оцена испуњености стандарда: 
Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма у погледу квалитета наставника и сарадника 
Позитивни исходи анкета студената у погледу вредновања наставника, начина 

провере знања и сарадње  
 
План активности усмерених ка обезбеђењу квалитета научно-истраживачког и 
стручног рада: 
 

Усклађивање научно-истраживачког и стручног рада са стратешким циљем Високе 
школе 

Подстицање имплементирања резултата истраживачког рада у наставни рад (као 
претпоставка савремености наставног рада) 

Аплицирање у научне пројекте националног и међународног значаја  
Планирање нових наслова Издавачке делатности 
Могућност „оснаживања“ колектива новим квалитетним наставницима 
Подстицање младог кадра на стручно усавршавање, објављивање радова, 

уџбеника, практикума 
О овим и другим аспектима научно-истраживачког рада ће се водити рачуна и на 

Наставном већу, а пре тога ће се расправља на Комисији за праћење квалитета, 
Катедрама и у раду Студентског парламента. 

  
Оцена испуњености стандарда: 
Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма у погледу квалитета научно-истраживачког рада 
Сарадња са сродним домаћим и страним високошколским установама  
Публиковање и промоција највреднијих радова наставника и сарадника 

 
 
План активности усмерених ка обезбеђењу квалитета студената: 
 
Једнакост студената у сваком погледу ће се подразумевати у свим планираним 
активностима. Наиме, претходних деценија су у Вршцу студирали студенти 
различитих нација (Румуни, Роми, Мађари, Чеси, Словаци, Русини, Бугари, а било је и 
студената из Румуније, Срба и Румуна). Све планиране активности и од сада ће 
уважавати мултикултуралност и заједничко студирање студената свих нација. У 
оквиру овог сегмента квалитета, планирају се следеће активности: 

Обезбеђење квалитета приликом уписа на Високу школу струковних студија за 
образовање васпитача у Вршцу   

Јавно објављивање Конкурса за упис студената  
Издавање информатора о упису на Високу школу 
Публиковање пропагандног материјала Школе (лична карта школе, оглашавање у 

медијима) 
Ангажовање наставног и ненаставног особља у „рекламирању“ Школе, које 

подразумева обилазак вршачких средњих школа и школа из села и градова 
одакле последњих година гравитирају наши студенти 

Спровођење анкета са уписаним студентима 
Подстицање студената и њихово укључивање у научно истраживачке активности 
Учешће студената у смотрама, колонијама, излетима, радионицама,  данима 

спортског изазова...  
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Оцена испуњености стандарда: 
Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма у погледу квалитета студијског програма 
Усклађеност са сродним студијским програмима страних високошколских 

институција 
Позитивни исходи анкете студената у погледу вредновања наставних предмета и 

начина оцењивања 
Мере за унапређење: 
Размена студената, наставника и сарадника са сродним високошколским 

установама 
Стално осавремењивање студијског програма и усклађивање са најновијим 

достигнућима у образовању 
Побољшање кампање за упис нових студената 
Повећање квалитета могућности студирања студената на румунском и ромском 

језику 
 

Планиране активности усмерене ка обезбеђењу квалитета уџбеника, литературе, 
библиотечких и информатичких ресурса 
 
Квалитет уџбеника, литературе и других средстава потребних за савладавање 
наставних садржаја одређен је правилником који регулише ову материју. Комисија за 
квалитет предлаже следеће активности у наредном периоду: 

Континуирано повећање библиотечког фонда 
Омогућавање студентима да набаве већи део наслова који су им неопходни за 

испите 
Обезбеђивање већине већина уџбеника и обавезне литературе у библиотеци, и то у 

више (пет до десет) примерака, тако да до књига моогу доћи и студенти који не 
могу да их купе. 

Набавка стручне литературе на румунском језику 
Активности усмерене ка подстицању студената да у што већој мери користе 

библиотеку 
Праћење рада библиотекара  
Квалитетнија израда персоналних библиографија наставника и сарадника Високе 

школе (на страном језику) 
Стално побољшавање квалитета и пружање могућности да студенти сами пишу 

своје радове (компјутер, штампач), као и могућност да неограничено користе 
Интернет (бежични). 

 
Оцена испуњености стандарда: 
Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма у погледу квалитета уџбеника, литературе, библиотечких 
и информатичких ресурса; 

 
Планиране активности усмерене ка обезбеђењу квалитета управљања 
високошколском установом, квалитета ненаставне подршке и финансирања 
 

Периодична анализа и оцена управљања Високом школом струковних студија за 
образовање васпитача  

Периодична анализа и оцена рада ненаставне подршке  
Подстицање запослених у ненаставним службама на стручно усавршавање 
Обезбеђивање јавне доступности финансирања  
 

Планиране активности усмерене ка обезбеђењу квалитета простора и опреме 
 

Повећање савремености и капацитета простора Високе школе 
Осавремењивање информатичке лабораторије, кабинета, учионица 
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Обезбеђивање средстава за видео презентације 
Набавка опреме и реквизита за специфичне наставне предмете (физичко 

васпитање, музичко васпитање, ликовно васпитање и др.) 
Анализа и проналажење бољих могућности капацитета смештаја и исхране  

студената Високе школе у Дому ученика у Вршцу. 
 
 
 
 
Планиране активности усмерене ка укључивању студената у самовредновању и 
провери квалитета, систематском праћењу и периодичној провери квалитета 
 

Стално подстицање студената да партиципирају у оцени квалитета и да дају 
предлоге за његово побољшање 

Стално подстицање на студентско организовање у оквиру Студентског парламента  
Осмишљавање садржаја вредновања и самовредновања у следећим областима: 

квалитет наставног процеса, 
квалитет студијских програма, 
квалитет научно-истраживачког, уметничког и стручног рада, 
просторни и други услови итд. 

Посебно је значајна улога студентских процена квалитета наставног процеса, коју 
ћемо добити путем одговарајућих анкета, и то: 
анкетирање нових студената о претходном школовању и избору школе; 
анкетирање студената о педагошким квалитетима наставника; 
анкетирање студената о објективности оцењивања; 
анкетирање студената 2. и 3. године о студијском програму; 
анкетирање дипломираних студената о раду Школе, условима наставе, опреми, 

оспособљености за рад и даље напредовање. 
анкетирање дипломираних студената о компетенцијама које су стекли у оквиру 

школовања 
Анализе квалитета педагошког рада наставника и резултата вредновања од стране 

студената путем извештаја катедара и Комисије за квалитет на Наставном већу 
Школе. 

 
 

                                                    Председник Комисије за обезбеђење квалитета 
                                                                   Проф. др Грозданка Гојков 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета  
 
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 3  
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 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Вршцу успоставила је 
структуру за обезбеђење квалитета коју перманентно изграђује  и унапређује. 
Статутом Високе школе утврђују се послови и задаци наставника, сарадника, 
студената, стручних органа и катедри. Увидом у Прилог 3.1. може се установити да је 
на Високој школи оформљена Комисија за обезбеђење квалитета у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета. Комисија је 
формирана из редова наставника, сарадника, ненаставног особља и студената. 
Чланови Комисије су:  проф. др Грозданка Гојков, редован професор, проф. др Јон 
Лелеа, редован професор, доц. др Александар Стојановић, професор струковних 
студија, др Наташа Стурза-Милић, професор струковних студија, др Еуђен Чинч, 
професор струковних студија, др Тања Недимовић, професор струковних студија, др 
Јелена Пртљага, професор струковних студија, Биљана Вујасин, наставник, Адријан 
Божин, наставник, Зоран Марјанов, референт, Ана Дакић, студент и Данијела Лазин, 
студент.  Имајући на уму да се ради о изузетно сложеној појави која се састоји из 
великог броја релевантних чинилаца, праћење и унапређивање квалитета рада Високе 
школе схваћено је као процес који се свакако не може ограничити само на рад Комисије 
за развој студијског плана и програма и обезбеђење квалитета, иако се њен значај, као 
регулаторног, евалуацијског и саветодавног тела, свакако не доводи у питање. Овде се 
пре свега мисли на свеукупне напоре Високе школе који су претходних година, по 
акредитацији школе, уложени у обезбеђивање што квалитетнијег наставног кадра, 
подршку њиховог научног и стручног усавршавања, као и њихово укључивање у 
пројекте које подржава Министарство за науку, унапређивање материјалних услова у 
школи, осавремењивање библиотечког фонда, чињеницу да Висока школа као 
институција подржава шест програма стручног усавршавања радника у образовању 
акредитованих од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, покушаје 
да се укључи у ТЕМПУС пројекте, као и чињеницу да је Висока школа у току 2011. и 
2012. партнер у реализацији међународног пројекта Квалитет у образовању, високим 
школама и универзитетима уз коришћење иновативних метода и нових лабораторија, у 
оквиру ког  се посебно преиспитују сви чиниоци који се односе на квалитет рада школе 
и осмишљавају и имплементирају иновативне методе у раду са студентима. Конкретне 
активности у реализацији овог пројекта доступне су на сајту школе. Треба истаћи и то 
да је, проценивши га као изузетно значајног са становишта потреба тржишта рада, 
Висока школа у току 2010. успешно акредитовала још један студијски програм 
основних студија – Струковни васпитач деце јасленог узраста.  О нивоу квалитета рада 
Високе школе несумњиво сведочи и чињеница да је Висока школа препозната као она 
институција у којој се настава реализује на српском, румунском и ромском  језику. 
Појава образовања васпитача на ромском језику на високошколском нивоу је 
јединствена и за прилике Европске Уније.   
 
Наведена Комисија посебно прати квалитет извођења наставе, спровођење испита, 
успешност студирања у целини и у оквиру појединачних предмета, квалитет 
појединачних уџбеника, квалитет наставног кадра, број наставника и сарадника и 
студената по групама, просторне капацитете и опремљеност, како изгледају 
процедуре, да ли су ефикасне и правичне, ефикасност студија (однос уписаних 
студената и дипломираних), као и пролазност на појединачним предметима. Комисија 
прикупља повратне информације од садашњих и дипломираних студената, као и 
њихових послодаваца (о томе колико су стечена знања и вештине током студирања 
примењиве и корисне), проверава савременост програма и усклађеност са европским 
стандардима у одговарајућој области. 
   
Учешће студената у поступцима осигурања квалитета је неизоставно јер су они 
најзаинтересованији да добију квалитетно образовање са којим ће моћи квалитетно да 
обављају послове за које се школују. Њихова улога је двострука – поред тога што 
њихова мишљења обухваћена анкетама које се на Високој школе спроводе представљају 
основу за увођење мера које се оцене као неопходне, студенти учествују у доношењу 
одлука о мерама које се предузимају за унапређење квалитета. У прилог овоме говори 
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чињеница да су, поред Комисије, представници Студентског парламента Високе школе 
чланови Наставног већа, као и Савета Високе школе.  
 
Дакле, циљ студентског вредновања педагошког рада наставника Високе школе јесте 
формирање мишљења студената о педагошком раду наставника, а резултати 
студентског вредновања користе се за редовно праћење и контролу квалитета 
наставног процеса и инкорпорирани су у креирање опште политике у области 
обезбеђења и унапређења квалитета. 
 
Студентско вредновање спроводи се путем писмених упитника, у складу са Акционим 
планом. Анкетирање се спроводи на укупном или пригодном узорку студената Високе 
школе. Упитници се односе на педагошки рад сваког наставника за сваки предмет који 
предаје, квалитет наставног процеса и друге чиниоце релевантне за обезбеђивање 
квалитета и спроводе се са студентима прве, друге и треће године, као и са 
дипломираним студентима. Поред тога, спроводи се и самоевалуација од стране 
наставног особља.   
 
Сваки наставник добија све извештаје о студентском вредновању, а извештаји о 
резултатима студентског вредновања и самовредновања наставника достављају се 
катедрама, као и Наставном већу Високе струковне школе у чијем саставу су и 
наставници и студенти, које их прихвата, о њима дискутује и предлаже мере које се 
предузимају, а односе се на унапређење квалитета. Описани механизми пружају 
критички осврт на циљеве, адекватно обликовање процеса и активности везаних за 
квалитет, као и одлучивање на транспарентан начин.  
 
 
б) Анализа и квантитативна оцена одређених елемената у оквиру стандарда 3  
 
Горе наведени опис тренутне ситуације указује на то да постоје бројне предности када 
је у питању обезбеђивање стандарда 3. Наиме, сама чињеница да на Високој школи 
постоји Комисија за контролу квалитета у чијем саставу су наставно и ненаставно 
особље, као и сами студенти, која је активна и континуирано спроводи анализу 
ситуације те установљава мере превенције или корективне мере представља значајну 
предност када се ради о унапређивању квалитета. Наведена комисија усвојила је 
документе који регулишу њен рад. Извештаји комисије редовно се подносе и о њима се 
дискутује на седницама катедри, Наставног већа, као и Савета Високе школе. При томе, 
резултати спроведених анкета које се налазе у Прилогу 3.2. и њихова анализа, као и 
усвајање корективних и превентивних мера које су описане у документу који 
представља Прилог 3.3. указују на то да би се са становишта дефинисаних циљева, 
захтева и очекивања оцена која се односи на квалитет рада Високе школе могла 
описати као изузетно висока. Висина оцена добијених анкетирањем студената и 
наставног особља не изискује веће интервенције и увођење значајнијих корективних 
мера. Повољни елементи за обезбеђивање квалитета односе се на постојање општих 
услова које и студенти и наставно особље у спроведеним анкетама описују као веома 
добре, неретко и као одличне. Активна улога представника студената, као и редовно 
ажурирани сајт школе омогућавају транспрарентност у раду свих органа чији рада 
доприноси испуњавању стандарда за осигурање квалитета. Описани услови отварају 
могућности за даље унапређење квалитета свих релевантних чинилаца у 
функционисању Високе школе. С друге стране, утисак је да се Висока школа ослања 
готово искључиво на своје потенцијале, имајући на уму да изостаје национална 
стратегија, јача подршка, смернице и континуирана сарадња иницирана од стране 
одговорних државних тела, као и израженија финансијска подршка државе, с обзиром 
на то да имплементација стандарда утврђених акредитацијом Високе школе 
претпоставља далеко већа залагања и изискује доста времена и напора од стране 
наставног особља, стручних тела, ненаставног особља, као и стална улагања у 
материјалне услове у институцији. При томе, делује апсурдно ситуација у којој 
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наставно особље запослено на високим школама треба да се бави научним радом, што 
представља један од значајних показатеља квалитета наставног рада, а самим тим и 
квалитета рада установе, док саме високе школе не могу да се акредитују као научно-
истраживачке институције које би подржавале научноистраживачке пројекте које би 
наставници запослени искључиво на високим школама предлагале. До сада је ова 
препрека превазилажена захваљујући чињеници да је одређен број наставника 
запослених на Високој школи истовремено запослен и на неком факултету који 
подржава пројекат на ком је наставник ангажован.  
 
 
Прилог 3.1.  Формално успостављено тело (комисија) с конкретном 

одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета на Високој школи 
струковних студија за образовање васпитача, Вршац (извод из 
статута) и опис рада   

 
Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за 
квалитет  
 

3.3. Помоћна стручна и саветодавна тела 
 

Сталне комисије за посебна питања 

 

Члан 41. 
(1) Висока школа има Комисију за развој студијског плана и програма и 

обезбеђење квалитета, као стручно и саветодавно тело Већа и директора. 
            (2) Ова Комисија посебно: 

планира и анализира поступке вредновања целокупног студијског плана 
образовања и научноистраживачког рада на Високој школи и управља 
тим поступцима; 

предлаже мере за побољшање квалитета студијских програма и свих 
осталих делатности Високе школе. 

Анализира ефикасност студирања 
 

Члан 42. 
(1) Комисију за развој студијског плана и програма и обезбеђење квалитета има 

7 чланова које на предлог директора бира Веће Високе школе. 
(2) Комисијом председава директор Високе школе. 
 

Опис рада 
 
Контрола квалитета студијског програма обухвата предузимање мера за унапређење 
квалитета у погледу курикулума, наставе, наставног особља, оцењивања студената, 
уџбеника и литературе, као и квалитета педагошке праксе.   
Редовно и систематично се прати процедура и политика уписа студената, методе 
поучавања, начини провере знања и исходи и компетенције које добијају студенти када 
заврше студијски програм, као и њихове могућности запошљавања. Посебна пажња 
посвећује се улози студената у праћењу и контроли квалитета, обезбеђена је њихова 
активна улога и оцена квалитета програма путем упитника, који садржи елементе 
вредновања рада наставног и ненаставног особља. 
Контрола квалитета студијског програма се обавља у унапред одређеним временским 
периодима, самовредновање - сваке треће године а спољашња провера квалитета - на 
пет година.  
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Стандард 4:  Квалитет студијског програма  
 
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 4  
 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Вршцу акредитовала је 
два програма основних (Струковни васпитач и Струковни васпитач деце јасленог узраста) 
и два програма специјалистичких студија (Струковни васпитач – специјалиста за 
припремни предшколски програм и Струковни васпитач – специјалиста за афирмацију дечјег 
стваралаштва). Настава на Високој школи одвија се на српском, румунском и ромском 
језику. Листа акредитованих студијских програма са укупним бројем уписаних 
студената школске  2010/11. приложена је у Табели 4.1, док су одлуке о акредитацији 
студијских програма дате у Прилогу 4.1.   
 
Висока школа струковних студија успоставила је механизме праћења квалитета 
студијских програма кроз рад Комисије за развој студијског плана и програма и 
обезбеђење квалитета чија надлежност је утврђена Статутом Високе школе. Редовна и 
периодична евалуација програма одвија се кроз студентску евалуацију, као и кроз 
самоевалуацију наставника. Комисија је одговорна и за предлагање мера за 
унапређење успешности програма, док су основни стандарди праћења квалитета дати 
у документу Политика обезбеђења квалитета. Значајно је нагласити да су, поред 
наставног и ненаставног особља, чланови комисије и студенти Високе школе.  
 
Контрола квалитета студијског програма обухвата предузимање мера за унапређење 
квалитета у погледу курикулума, наставе, наставног особља, оцењивања студената, 
уџбеника и литературе, као и квалитета педагошке праксе.  Редовно и систематично се 
прати процедура и политика уписа студената, методе поучавања, начини провере 
знања и исходи и компетенције које добијају студенти када заврше студијски програм, 
као и њихове могућности запошљавања. Посебна пажња посвећује се улози студената у 
праћењу и контроли квалитета, обезбеђена је њихова активна улога и оцена квалитета 
програма путем упитника, који садрже елементе вредновања структуре и садржаја 
студијског програма, као и радно оптерећење студената. На пример, у сарадњи са 
студентима, а на предлог Студентског парламента а у циљу смањења стопе 
неуспешности на испитима, Висока школа је увела нови распоред испитних рокова, 
који је у складу са захтевима студената. Нови распоред усвојен је на Наставном већу и 
налази се на сајту школе. Приликом акредитације Високе школе посвећена је значајна 
пажња упоредивости студијских програма са курикулумима сродних страних 
високошколских установа.  
 
Исходи образовања у оквиру акредитованог студијског програма основних студија – 
Струковни васпитач односе се на то да су дипломирани студенти Високе струковне 
школе компетентни да примене знање у васпитно-образовном раду са децом 
предшколског узраста и да користе адекватну стручну литературу; имају развијену 
способност за тимски рад и могу да пренесу знања на друге. У складу с тим, води се 
посебно рачуна о компетенцијама које су у функцији индивидуализације васпитно-
образовног рада на предшколском  узрасту. Пажња се зато посвећује предметима који 
пружају солидна знања за методичке маневре. Овде се мисли на знања из области 
друштвних и природних наука, уметности, интелектуалног, моралног развоја, 
физичког развоја деце и слично. Посебан нагласак ставља се на практичне припреме 
студената за извођење васпитно-образовног рада и у први план се ставља потреба за 
другачијим приступом вежбањима у смислу појма микронаставе којим се настоји да 
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мање групе студената, чак појединачно, вежбају извођење одређених поступака са 
мањим групама деце (подразумева се снимање, дискусије, односно анализе и сл). Ово 
се односи на све методике. Значајно је истаћи да све ово подразумева и добру 
упућеност у савремене методолошке приступе, како би будући и васпитачи могли пре 
свега да прате савремена педагошка истраживања,  као и да се сами окушају у 
истраживању и мењању сопствене праксе.  
 
Компетенције струковних васпитача - специјалиста за припремни предшколски 
програм односе се на добро разумевање непосредног циља припремања деце за школу, 
доприносе њиховој зрелости или готовости за рад у школи. Значајно је и да добро 
упознају суштину значења појма зрелости или готовости, савремена теоријска схватања 
аспеката готовости (спремност детета, али и школе да омогући детету услове за 
континуирани развој), затим да упознају ближе могућности уважавања индивидуалних 
разлика и значај неједнакости раних искустава, као и усклађивање очекивања са овим. 
Исходи учења односе се на оспособљеност за схватање функција припремног 
предшколског програма (компензаторска, допуна сазнајног, социјалног и другог 
искуства...), као и развој способности које олакшавају прелаз са једног ступња на други. 
Методичка спремност васпитача за ову функцију, такође, је значајан исход овог 
програма, те се наглашавају савремени конструктивистички приступи развоју 
комуникативних способности детета, култури практичног комуницирања, усменог 
изражавања, развијању интересовања и увођења детета у свет писане речи, тумачење 
текстова, увођење елемената графичке припреме, медијска писменост, изграђивање 
почетних математичких појмова и сл. 
 
Када се ради о исходима образовања у оквиру акредитованог специјалистичког 
програма Струковни васпитач – специјалиста за афирмацију дечијег стваралаштва, од 
специјалих компетенција, знања и умења издвајамо: музичку компетентност: свирање 
на инструменту, дириговање дечијим хором и оркестром, способности уметничког 
казивања текста, глумачко извођење игроказа и сл. на сцени, ликовне способности за 
израду сцене и др. Очекују се у односу на избор активности способности за драмско 
играње, презентовање малих драмских форми, прерађивање прича, игара и песама у 
драмске форме, игролике активности, стварање драмских текстова од испричаних 
исказа, драматизација, креирање једноставних форми одабраних позоришних комада, 
луткарско позориште, стоно позириште, позориште сенки и др. Савремени приступи 
педагошким компетенцијама наглашавају акциону компетентност, која подразумева 
истовремени развој интраперсоналних вештина (самокомпетенције) и 
интерперсоналних вештина (социјалне компетенције). Педагошка димензија 
компетенције васпитача јаснија је тек у светлу интеракција, сарадње и заједничког рада 
васпитача и васпитаника. Савремено учење подразумева интензивнију интеракцију, 
двосмерну комуникацију и дијалог, сарадњу и заједништво од најмлађег узраста до 
универзитетског. Компетенције  васпитача, уз стручност и  научност, као основе 
целокупног његовог деловања, огледају се све више у умећу успостављања односа и 
ефикасног комуницирања са васпитаницима. У литератури се често, поред класичних 
фактора успешне комуникације (мотивацијски поступци, похвале, награде, успех као 
фактор...), истиче личност васпитача као фактор који ослобађа, буди ентузијазам деце, 
подстиче на креативност и самоостварење, потискује анксиозност, речју, ствара 
мотивишућу интелектуалну климу. 
  
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Вршцу успоставила је 
склад између наставних метода, исхода учења и критеријума оцењивања кроз пажљиво 
избалансиран однос између различитих облика рада (предавања, вежбе, семинари), а 
посебна пажња посвећује се времену потребном за припрему за наставу, као и одабиру 
обавезне и додатне литературе, односно њеном обиму и актуелности. Тежиште се са 
предавања преноси на сарадњу са студентима која се спроводи кроз партнерски однос 
студента и професора, и самостални рад студената. У исто време, програм је 
конципиран тако да студент преузима одговорност за учење редовно се припремајући 
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за наставу, редовно и активно учествујући у њој и одговарајући на захтеве 
предиспитних обавеза (које, између осталог, подразумевају учесталије колоквијуме, 
који су саставни део испита и улазе у коначну оцену, те се студенти на основу 
положених колоквијума могу ослободити полагања дела испита). Интерактивност 
наставе се повећава, и студентова пажња се преусмерава са испита на сам процес 
наставе. Тако долазимо до перманентног рада студената у току студија, као и до 
сталног праћења њиховог напредовања, што води растерећењу студената, односно 
смањењу трајања и повећању нивоа квалитета студија. Са истим циљем, у оквиру 
плана сви предмети су тако осмишљени да трају један семестар што студентима 
олакшава савладавање градива које је мањег обима него што је то био случај са 
досадашњим вишесеместралним предметима. Изборни предмети заступљени су у 
великом броју и редовно се иновирају. Курикулуми студијских програма заступљених 
на Високој школи подстичу студенте на стваралачки начин размишљања, на 
дедуктивни начин истраживања, као и на примену знања  вештина у практичне сврхе.  
 
Садржаји и организација наставних програма основних и специјалистичких студија 
које се реализују на Високој школи, садржаји њима обухваћених курсева, предвиђене 
наставне методе и стратегије,  као и поступци за проверу знања студената у функцији 
су обезбеђивања планираних исхода учења.  
 
Висока школа прилаже табелу мапирања предмета (Табела 4.2.) као помоћ за стицање 
увида у то како су програмски исходи учења покривени у оквиру обавезних предмета 
који су дефинисани програмима.  
 
Висока школа прилаже процене постигнућа студената, проценат дипломираних 
студената, стопу одустајања студената од даљег студирања и број студената који су 
уписали наредну годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (Прилози 4.2,  Прилог 4.4. 
и Прилог 4.5.). Подаци у наведеним табелама говоре у прилог завидног квалитета 
студијског програма чија реализација показује тенденцију скраћења времена студија у 
поређењу са ранијим периодом. 
 
Опис активности активности учења потребне за достизање очекиваних исхода учења 
на конкретном примеру једног предмета у оквиру студијског програма Струковни 
васпитач:  
 

 Предмет:  Предшколска педагогија  
Предавања:  4 часа недељно  
Вежбе:  2 часа недељно  
Број радних недеља:  15  
Предавања: Обавезе студента  60 Број радних сати у семестру  
Вежбе:  30 
Припрема за наставу:  30+20  
Завршни испит – усмени:  15 
Завршни испит – писмени:  15  
Тест 1.  10  
Тест 2.  10 
Тест 3.  10 
Тест 4.  10  
Укупно часова: БРОЈ ЕСПБ (Часова/30)  210: 7 ЕСПБ 

 
Опис активности активности учења потребне за достизање очекиваних исхода учења 
на конкретном примеру једног предмета у оквиру студијског програма Струковни 
васпитач – специјалиста за припремни предшколски програм:  
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Предмет:  Методика развоја говора и припрема за почетак 
читања и писања 

Предавања:  1 час недељно  
Вежбе:  1 час недељно  
Број радних недеља:  15  
Предавања: Обавезе студента  15 Број радних сати у семестру  
Вежбе:  15 
Припрема за наставу:  20+20  
Завршни испит – усмени:  10 
Завршни испит – писмени:  10  
Укупно часова: БРОЈ ЕСПБ 
(Часова/30)  

90: 3 ЕСПБ 

 
Увид у то да је процена оптерећења студената неопходног за постизање задатих исхода 
учења (ЕСПБ) предмет редовне провере, путем праћења и прикупљања повратних 
информација од студената може се добити на основу Прилога 4.6.  
 
Све информације које се односе на акредитоване програме који се реализују на Високој 
школи, као и на исходе учења, израду дипломског рада и стручну праксу, као и друге 
информације од значаја за садашње и будуће студенте доступни су на интернет страни 
Високе школе www.uskolavrsac.edu.rs. Интернет страница редовно се одржава, а могло 
би се рећи да се садржаји обухваћени њоме готово свакодневно ажурирају.  
 
Висока школа редовно прибавља повратне информације од послодаваца, представника 
Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о квалитету 
студија и студијских програма, као и о свом степену задовољства стеченим 
квалификацијама дипломаца. Увид у ово може се стећи на основу Прилога 4.8. и 4.9.  
 
Имајући све наведено на уму може се закључити да Висока школа обезбеђује 
непрекидно осевремењивање садржаја курикулума и њихову упоредивост са 
курикулумима одговарајућих страних високошколских установа. У складу с овим и у 
циљу подизања квалитета студијског програма и боље организације наставе садржаји у 
оквиру појединих предмета као и наставне методе и методе оцењивања се унапређују и 
иновирају. Овој констатацији доприноси и партнерство Високе школе и Универзитета 
Иоан Славић из Темишвара на пројекту прекограничне сарадње у оквиру ИПА 
Програма Европске Уније под називом: Квалитет у образовању, високим школама и 
универзитетима уз коришћење иновативних метода и нових лабораторија, у оквиру ког ће 
се посебно преиспитивати сви чиниоци који се односе на квалитет рада школе и 
осмислити и имплементирати иновативне методе у раду са студентима. 
 
 
б) Анализа и квантитативна оцена одређених елемената у оквиру стандарда 4 
 
Имајући у виду горенаведени општи опис услова који се односе на квалитет студијског 
програма, може се установити да се на Високој школи спроводи провера квалитета 
елемената студијског програма и да су резултати ове провере повољни, односно да су 
оцене студената и наставног особља које се односе на квалитет студијског програма 
високе. Анализа стања указује на то да су циљеви студијског програма усклађени са 
исходима учења, као и да је систем оцењивања заснован на мерењу исхода учена, те да 
су ЕСП бодови усаглашени са активностима учења потребним за достизање 
очекиваних исхода учења. У прилог овим констатацијама иду и анализе упитника 
спровођених са студентима и наставним особљем.  
 
Овде ћемо се осврнути само на неке од осталих елементата. Посебна пажња на Високој 
школи тренутно се посвећује иновативним наставним методама, односно на методама 



103   

наставе које су оријентисане на исходе учења. Поред иновирања садржаја у оквиру 
појединих предмета у складу са савременом литературом чине се покушаји увођења 
савремених дидактичких метода и модела.  Тако се, на пример, поред осталих 
иновативних метода које предпостављају сарадничко учење, акциона истраживања и 
усидрене методе поучавања, користе предности које нуди интернет. Наиме, на сајту 
Високе школе креиран је блог који је у функцији усвајања знања из предмета Рачунари 
у васпитно-образовном раду. Блог је отворен као подршка и место за реализацију 
обавеза из наведеног предмета. Пре свега студенти су се добро упознали са основним 
принципима функционисања једног квалитетног блога. Предности увођења овакве 
иновације односе се на чињеницу да се ради о наставној методи која је оријентисана ка 
исходима учења и која води ка континуираном осавремењивању студијског програма. 
Додатну предност представља студентска интринзична мотивација да на овакав 
савремен, њима близак начин спонтано стичу знања која су предмет њиховог 
интересовања. С друге стране, студентска интересовања иду у ширину и једна од 
слабости могла би се односити на то да се студенти не усредсређују довољно на 
програмске садржаје, већ иду у ширину. Могућност је прецизније усмерити студенте 
на садржаје релеванте за предмет, али би се у том случају могла јавити опасност да се 
студенти демотивишу услед оваквог ограничавања њиховог бављења аспектима који су 
предмет њиховог интерсовања те се јавља претња да они изгубе првобитни ентузијазам 
за укључивање у овакав вид рада на наведеном предмету. Међутим, утисак је, да би се 
уз добру сарадњу наставника и студената могло доћи до оптималног решења у оквиру 
ког се они баве садржајима који су релеванти за предмет, а за које су студенти 
заинтересовани. До овога долази добрим вођењем од стране ментора. Успостављање 
овакве сарадње, успешан интерактивни однос између студената и наставника, као и 
између самих студената, као и добра избалансираност интересовања студената и 
програмских садржаја предмета могла би отворити могућност увођења ове методе и за 
друге предмете који се одвијају на Високој школи.  
 
S +++ - 
W  + - 
O +++ - 
T + - 
 
Када се ради о доступности информација о дипломском раду, стручној пракси, 
студијским програмима и исходима учења, могло би се рећи да су евиденти значајне 
предности које пружа сајт школе. Успостављена је добра координација између 
наставника, као и надлежних тела у школи који редовно достављају све информације 
администратору сајта, који, с друге стране, одмах реагује и благовремено и редовно 
поставља све пристигле информације на сајт. У том смислу отварају се нове могућности 
које би водиле још бољем функционисању, а то је, на пример, могућност пријаве 
испита електронским путем, о чему се већ размишља и спроводе се први кораци у овом 
правцу. Као слабост у оваквом систему организације могла би се навести мање 
интензивна упућеност студената директно на наставнике и раднике у студентској 
служби, која је значајна за педагошки рад. Ово свакако не значи да ова сарадња 
изостаје, већ је само заступљена у мањем обиму, али је предност свакако то што се 
службе растерећују, а студентима је моментално расположива неопходна 
информација. Опасности би се односиле на смањење средстава које је неопходно 
стално улагати у циљу квалитетног функционисања овако успостављеног система.  
 
S +++ - 
W  + - 
O +++ - 
T + - 
 
Када се ради о повратним информацијама из праксе о студентима и свршеним 
студентима и њиховим компетенцијама оне се редовно прикупљају и оцене су изузетно 
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позитивне. Предност се односи на чињеницу да се инсистира да студенти обављају 
праксу у месту у ком се образују, дакле у Вршцу и за сада се пракса несметано 
организује и Висока школа има изузетно добру сарадњу са вртићима у којима студенти 
обављају праксу. Чињеница да студенти обављају праксу у Вршцу омогућава редовно 
праћење студената од стране ментора, што резултира све бољим резултатима, а увид у 
ово може се стећи и на основу мишљења васпитача у чијим групама студенти реализују 
праксу, као и на основу дневника праксе које су студенти у обавези да воде. Слабост 
оваквог система спровођења праксе је благо незадовољство студената због 
немогућности да праксу обављају у свом месту. Једина опасност која се овде јавља 
односи се на капацитете вртића, односу на могућност да апсорбују потребан број 
студената, с обзиром на ограничен број група које могу да приме студенте на пракси. 
Овај проблем је добром организацијом руководиоца праксе за сада успешно 
превазилажен.  
 
S +++ - 
W  + - 
O +++ - 
T + - 
 
4.2. Проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у школској  и 
2010/11. у оквиру акредитованих студијских програма. 
 
Проценат дипломираних 
(у односу на број 
уписаних) у: 

 
2010/11 

Струковни васпитач 92:212=42% 
Струковни васпитач - 

специјалиста 
 

17:24=71% 
 

 
Прилог 4.4. Стопа одустајања студената од даљег студирања 
 
Студијски 
програм 

Студијски ниво Укупан број уписаних студената 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
Струковни 
васпитач 

друга година 

основне студије  
 
79 
+ 

(1 обнова) 

 
 
92 
+ 

(3 обнова) 
 

 
 

108 
+ 

(6 обнова) 

 
 

111 
+ 

(5 обнова) 

 
 
Студијски 
програм 

Студијски ниво Укупан број уписаних студената 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
Струковни 
васпитач 

трећа година 

основне студије  
 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
69 

 
 
 
81 

 
 
 

104 

 
*Апсолвенти 83 
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Прилог 4.5. Број студената који су уписали наредну школску годину у односу на 
остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) и (мање од 37) за сваки студијски програм. 
 

Школска 
година 

60 ЕСПБ 37-60 ЕСПБ мање од 37 
ЕСПБ 

 

2011/12 89+94+78*=261 22+10+5*=37 5 303 

 
*- апсолвенти 
 
Прилог 4.7. Доказ да су примери исхода учења за програме основних и 
специјалистичких студија који се реализују на Високој школи струковних студија 
за образовање васпитача у Вршцу представљени на интернет страни Високе школе:  
 
www.uskolavrsac.edu.rs. 
 
 
Прилог 4.8. Мишљење дипломираних студената о квалитету студијског програма и 
постигнутим исходима учења 
 
 

РЕЗУЛТАТИ САМОПРОЦЕНЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ВАСПИТАЧА КОЈИ СУ 
ЗАВРШИЛИ ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

 
Узорак 
 
У анкетирању које је извршено у периоду од 25.10. до 29.10.2010. учествовало је 53 
испитаника који су завршили основне студије. Овим узорком су обухваћени студенти 
који су дипломирали на основним студијама у периоду од 1983. до 2010. године. При 
томе је највећи број оних који су дипломирали 2008. (21,4%), а најмањи је број оних који 
су дипломирали 1983, 1998, 2000, 2001 и 2003 (по 7,1% за сваку од ових година). У узорку 
је 7,7% испитаника мушког и 92,3% женског пола. 
 
 
Метод 
 
Испитаници су попуњавали упитник којим су процењивали своје компетенције за 
позив васпитача, након завршених основних студија. Најпре су на скали од 1 до 5 
процењивали степен њихове оспособљености у разним областима васпитачког позива, 
при чему је оцена 1 најнижа, а 5 највиша. Након тога су вршили рангирање разних 
аспеката њихове стручне оспособљености, према степену изражености тих 
компетенција. 
 
 
 
 
 
 
Резултати 
 
 

Табела 1 
Просечне оцене које су испитаници дали за њихову оспособљеност у одређеним 

подручјима васпитачког позива 
 

Подручје васпитачког позива Просечна оцена 
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Примена индивидуализације у в.о. раду 3.69 

Примена метода којима се подстиче учење као конструкција 

знања 

4.13 

Подстицање креативности 4.44 

Учешће у мењању структ. предшколске институције у отворен 

систем васпитања 

3.44 

Самостално конципирање педагошке теоријске основе за 

практичан рад 

4.31 

  

 
Из табеле 1 видимо да су испитаници, у просеку, давали релативно високе оцене за 
њихову оспособљеност у областима подстицања креативности, самосталног 
конципирања педагошке теоријске основе за практичан рад и примене метода којима 
се подстиче учење као конструкција знања. Оцене за преостала подручја су осредње. 
 

Табела 2 
Просечни рангови које су испитаници доделили појединим аспектима њихове стручне 

оспособљености 
 

Аспект стручне оспособљености 
Просечан  

ранг 

Рад са децом са посебним потребама 6.14 

Планирање в.о. активности 2.56 

Израда инструмената за праћење и подстицање 

напредовања деце 

4.81 

Планирање и спровођење микро-истраживања 5.63 

Диференцијација и индивидуализација в.о. рада 4.00 

Сарадња са родитељима и другим субјектима друштвене 

средине 

2.31 

Писање стручних радова 4.81 

Рад у стручним тимовима васпитача 3.60 

  

 
Из табеле 2 видимо да испитаници стављају на високо место њихову оспособљеност за 
планирање в.о. активности и сарадњу са родитељима (у просеку на 2. место), док 
оспособљеност за рад са децом са посебним потребама стављају на релативно ниско 
место. Остали аспекти стручне оспособљености заузимају, у просеку, осредња места.  
 
Прилог 4.9. Задовољство послодоваца стеченим квалификацијама дипломаца  
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Табела 4.1. Листа студијских програма који су акредитовани на Високој школи 
струковних студија за образовање васпитача у Вршцу са укупним бројем уписаних 
студената школске  2010/11.  
 

Студијски програм Студијски ниво Укупан број уписаних 
студената 

  2010/11 
130 

срп рум ром 
Струковни васпитач основне студије 

100 20 10 
Струковни васпитач дошколавање 78 

Струковни васпитач деце јасленог узраста основне студије  / 
Струковни васпитач – специјалиста за 
припремни предшколски програм 

специјалистичке 
19 

Струковни васпитач – специјалиста за 
афирмацију дечјег стваралаштва 

специјалистичке 
5 

 
 
 
Табела 4.2. Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних 
предмета – студијски програм основних студија – Струковни васпитач 
 

Исход 
 

Назив предмета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Општа педагогија   � � � � � � � � � � 
Страни језик  � � �        
Матерњи језик   � � � �    �   
Развојна психологија 
са елементима 
педагошке 
психологије 

� � �  � � � � � � 

Филозофија 
васпитања 

� � � � �   � � � 

Методика васпитно-
образовног рада 

� � � � � � � � � � 

Породична 
педагогија 

� � � � � � � � � � 

Информатички 
практикум 

� � � � � � �   � 

Предшколска 
педагогија  

� � � � � � � � � � 

Методика почетних 
математичких 
појмова 1,2 

� � � � � � � � � � 

Практикум из 
физичког васпитања 

� � � � � � � � � � 

Европски контекст 
националних 
култура  

� � � �      � 

Примена АВ 
средстава у вртићу 

� � � � � � � � � � 

Књижевност за децу � � � � �   �   
Вокално-
инструментални 

� � � � � � �   � 
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практикум  
Методика развоја 
говора 1,2 

� � � � � � � � � � 

Методика физичког 
васпитања 1,2 

� � � � � � � � � � 

Методика 
упознавања околине 
1,2 

� � � � � � � � � � 

Методика музичког 
васпитања 1,2 

� � � � � � � � � � 

Методика ликовног 
васпитања 1 

� � � � � � � � � � 

Пракса 1 – 6 � � � � � � � � � � 
Дипломски рад � � � � � � � � � � 
 
Исходи:  
 

дипломирани студенти Високе школе компетентни су да примене знање у 
васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста 

оспособљени су да користе адекватну стручну литературу;  
имају развијену способност за тимски рад 
 могу да пренесу знања на друге 
стекли су компетенције које су у функцији индивидуализације васпитно-

образовног рада на предшколском  узрасту 
стекли су солидна знања за методичке маневре 
имају способности рада са мањим групама деце 
добро су упућени у савремене методолошке приступе 
у стању су да прате савремена педагошка истраживања 
оспособљни су да се и сами окушају у истраживању и мењању сопствене праксе.  

 
 
Табела 4.2. Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних 
предмета – студијски програм специјалистичких студија – Струковни васпитач – 
специјалиста за припремни предшколски програм  
 

Исход 
 

Назив предмета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Страни језик  �          
Конструктивистичка 
педагогија 

� � � � � � �  �  

Психофизичка 
зрелост за школу 

� � � � � � �  �  

Предшколска 
дидактика 

� � � � � � � � � � 

Методика развоја 
говора и припрема 
за почетак читања и 
писања 

� � � � � � �  �  

Драма и покрет � � � � � � �  �  
Сценографија и 
костимографија 

� � � � � � �  �  

Ритмика и плес � � � � � � �  �  
Методика почетних 
математичких 

� � � � � �  �  � 
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појмова 
Методика музичког 
васпитања 

� � � � � � �    

Методика ликовног 
васпитања 

� � � � � � � � �  

Методика физичког 
васпитања 

� � � � � � �  �  

Луткарска 
радионица 

� � � � � � � � � � 

Основи дириговања 
и рада са Орфовим 
инструментаријумом 

� � � � � � � � �  

Рецитовање � � � � � � �  �  
Специјалистички 
рад 

� � � � � � � � � � 

 
Исходи:  
 

специјалисти Високе школе струковних студија за образовање васпитача 
компетентни су да примене стечена знања и вештине у васпитно-образовном 
раду са децом у оквиру припремног предшколског програма  

студенти су стекли добро разумевање непосредног циља припремања деце за 
школу, доприносе њиховој зрелости или готовости за рад у школи. 

добро су упознали суштину значења појма зрелости или готовости, савремена 
теоријска схватања аспеката готовости (спремност детета, али и школе да 
омогући детету услове за континуирани развој), 

добро су упознали ближе могућности уважавања индивидуалних разлика и значај 
неједнакости раних искустава, као и усклађивање очекивања са овим. 

оспособљени су за схватање функција припремног предшколског програма 
(компензаторска, допуна сазнајног, социјалног и другог искуства...), као и развој 
способности које олакшавају прелаз са једног ступња на други 

стекли су методичку спремност васпитача за ову функцију  
компетентни су да развијају комуникативне способности детета, културу 

практичног комуницирања, усмено изражавања, да развијају интересовања и 
увођење детета у свет писане речи, тумачење текстова, 

компетентни су за увођење елемената графичке припреме,  
стекли су медијску писменост,  
компетентни су за изграђивање почетних математичких појмова и сл. код деце 

предшколског узраста.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандард 5: Квалитет наставног процеса 
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Планови рада по предметима су прилоком аплицирања за акредитовање студијских 
програма детаљно разрађени и конципирани према смерницама и упутствима 
Болоњске декларације, а након добијања акредитације, они су путем сајта школе 
стављени на увид и студентима. Од почетка извођења наставе према овим плановима 
редовно је спровођено праћење квалитета наставе, како у облику евалуације од стране 
студената, тако и у виду самоевалуације сваког наставника, што је резултирало 
конкретним мерама за побољшање квалитета наставе и целокупног рада. Након 
уочавања неких слабих тачака у току реализације нових планова, предузети су кораци 
да се оне ублаже и отклоне, те су, у складу са слободама које је предвидео Закон, 
извршене корекције плана и програма и унете неке измене у појединачне предмете, 
што је резултирало побољшањем квалитета наставе.  
 
5.1 Поменуте евалуације од стране студената (анкета) показале су да наставници и 
сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално и имају 
коректан однос према студентима. 
 
5.2 План и распоред наставе (предавања и вежби) усклађени су са потребама и 
могућностима студената и пре почетка одговарајућег семестра редовно су стављени на 
увид студентима како на огласној табли, тако и на сајту Школе. Распоред и план 
наставе спроводе се доследно што потврђују резултати евалуације од стране студената.  
 
Поред плана и распореда наставе са потребама и могућностима студената усклађен је и 
распоред провере знања, те је тако, на захтев Студентског парламента, направљен је 
распоред испитних рокова према потребама и жељама студената. 
 
5.3 Резултати евалуације од стране студената и самоевалуације показали су да је настава 
на Високој школи струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ 
интерактивна, уз обавезно укључивање примера из праксе, да подстиче студенте на 
размишљање и креативност, као и на самосталност и примену стечених знања, што до 
изражаја посебно долази при састављању дневника хоспитовања, писања вежби из 
појединачних методика и највише при припреми и оизвођењу самосталне праксе. 
 
5.4 План рада на Високој школи струковних студија „Михаило Палов“ налази се на 
сајту Школе и у њему су свима, како студентима, тако већ и кандидатима 
заинтересованим за упис ове школе доступни сви подаци везани за предмете (назив, 
година, број ЕСПБ , услови), циљеве, садржај и структуру  предмета, начин оцењивања, 
литературу, наставнике и сараднике, као и план и распоред извођења наставе). 
 
5.5 Висока школа струковних студија „Михаило Палов“ систематски прати спровођење 
плана наставе, као и планова рада на појединачним предметима. Најпре се у оквиру 
сваке катедре анализира спровођење планова појединачних предмета, о чему, потом, 
шеф катедре на седници Наставног већа подноси извештај, да би се, потом, извршила 
свеобухватна анализа спровођења целокупног рада и спровођења плана наставе. 
Резултати поменутог праћења бивају забележени у редовним годишњим Извештајима 
о раду Школе, који се налазе на сајту Школе. 
 
5.6 Висока школа струковних студија „Михаило Палов“ систематски прати, оцењује 
квалитет наставе на појединачним предметима и предузима корективне мере за његово 
унапређење. Квалитет наставе прати се на више нивоа, почев од самог наставника који 
је изводи, преко катедре, којој одређени предмет припада, до Наставног већа, уз 
посебно узимање у обзир резултата евалуације од стране студената. Ова институција, 
такође, константно ради на подизању квалитета своје наставе уз увођење иновативних 
метода и поступака, нове технологије и идеја, уз активно укључивање студената, како у 
реализацију, тако и у планирање наставе, респектујући притом у што је могуће већој 
мери жеље и потребе студената. Будући да на квалитет наставе директно утиче знање 
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и оспособљеност наставника Школа подстиче и подржава усавршавање својих кадрова 
усмеравајући их на постдипломске, мастер и докторске студије, као и на разне 
семинаре, стручне и научне скупове. Помоћ институција пружа и при вршењу 
истраживања, објављивању радова и књига и укључивању у међународну сарадњу. 
Поред тога Висока школа струковних студија „Михаило Палов“ и сама већ годинама 
самостално или у суорганизацији са страним партнерима ораганизује међународне 
скупове посвећене проблематици даровитих на којима нјени наставници активно 
узимају учешћа, како дискусијом, тако и касније у Зборницима објављеним радовима. 
 
Упутство за припрему документације, анализу и процену стандарда 5 
 
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5 

План и програм студија на Високој школи струковних студија „Михаило Палов“, 
који се налази на сајту школе, редовно се проверава, како од стране самих 
наставника, тако и уз помоћ евалуације од стране студената и комисије за 
праћење квалитета, на основу чијих резултата је констатовано да садржај 
курикулума, као и наставне методе за његову примену одговарају постизању 
циљева студијских програма и исхода учења, о чему посебно сведоче добро 
осмишљене и успешно изведене активности у оквиру самосталне праксе. 

Курикулим студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних 
предмета и модула и њихов опис 
Установа анализира на примеру једног студијског програма да је пропорција 
различитих типова курсева (предавања, семинари, пракса) коју изводе 
наставници и сарадници ангажовани на студијском програму балансирани с 
обзиром на исходе учења. 
Исход учења је прецизно написана изјава о томе шта би студент требало да зна, 
разуме или можда демонстрира на крају одређене јединице учења (часа, курса 
или на крају студијског програма). 
Под исходима учења подразумевају се очекивани завршни резултати процеса 
реализације наставе-учења на одређеном модулу. Исходи учења су дакле 
очекивани завршни резултати процеса наставе-учења произашли из 
очекиваних исхода учења на нивоу модула. 
Осмишљавање курсева на основу исхода учења води ка приступу који је више 
оријентисан студенту: то означава да је прелаз са садржаја модула или курса (од 
оног што наставно особље предаје-подучава) ка исходима (ка оном шта је 
студент способан да ради након успешно завршеног курса или модула). 
Исходи учења представљају конкретне намере студијског програма, модула 
или курса. Ако поредимо исходе учења и компетенције, можемо рећи да су 
исходи иницијално академска категорија, а дефиниција компетенција 
проистиче из захтева, односно потреба професије. Компетенције, у том смислу, 
можемо посматрати као  резултат достизања очекиваних исхода. 
За разлику од компетенција, које су одраз потреба професије, исходи учења у 
знатној већој мери мредстављају резултат аутономног става наставника о 
потребним резултатима који студенти треба да досегну након успешно 
одслушаног курса – модула. Из тог разлога, списак исхода није могуће 
формирати као јединствену листу. Оно што је могуће јесте обезбедити 
употребу сродних алата током процеса њиховог дефинисања. 
Методологија дефинисања исхода учења претпоставља аутономију предметних 
наставника на курсевима, уз синхронизацију са исходима других курсева истог 
модула. 
Квалификације које означавају завршетак основних струковних студија стичу 
студенти : 

• Који су показали зање у области студирања које се заснива на 
предходном образовању и које оспособлајва за коришћење стручне 
литературе; 
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• Који су у стању да примене знања и  резумавење у професији; 
• Који су у стању да преносе знања на друге; 
• Који показују способност да наставе студије; 
• Који поседују способност за тимски рад 

Планирани исходи  учења на програму сртуковни васпитач су:  
дипломирани студенти Високе школе компетентни су да примене знање у 

васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста 
оспособљени су да користе адекватну стручну литературу;  
имају развијену способност за тимски рад 
 могу да пренесу знања на друге 
стекли су компетенције које су у функцији индивидуализације васпитно-

образовног рада на предшколском  узрасту 
стекли су солидна знања за методичке маневре 
имају способности рада са мањим групама деце 
добро су упућени у савремене методолошке приступе 
у стању су да прате савремена педагошка истраживања 
оспособљени су да се и сами окушају у истраживању и мењању сопствене 

праксе.  
 
Квалитетно постизање добро дефинисаних исхода учења подразумева да 
студенти разумеју учење као процес у којем преиспитују своје разумевање 
концепта и процеса и – или стварају нове концепте и везе између њих. Да би 
ово било могуће, неопходно је да предавачи за свој наставни циљ немају пуко 
прелажење градива већ се труде да што је могуће више остварују интерактивну 
наставу.  
Разлика између листе компетенција и листе исхода учења је у томе што се кроз 
исход учења дефинише и начин на који ће се демонстрирати, тј. проверити да  
ли је дата компетенција (или више њих) стечена или није. 
При конципирању студијског програма струковног васпитача, пошли смо од 
чињенице да савремени педагози говоре о читавом сету општих способности, 
односно компетенција, као неопходном услову за постизање индивидуалног и 
социјалног остварења. Компетентност, и њене уже области самокомпетенција и 
социјална компетенција, сматрају се кључним способностима у питањима 
остварења појединца у личном и социјалном животу. 
Студијски програм на Високој школи струковних студија за образовање 
васпитача – смер струковни васпитач усмерен је ка развоју оних способности 
студената које ће допринети њиховом личном успеху, али и сналажењу у 
релацијама са друштвеном средином. Заснивају се на васпитљивости 
потенцијала појединаца и то током читавог његовог живота. Најзначајнија 
својства,  која се подразумевају као неопходна да би се студент могао остварити 
у индивидуалном и социјалном животу, и која се истовремено сматрају 
критеријумима за усмеравање развоја његове  компетентности су: аутономност, 
толерантност, партиципативност, отвореност, флексибилност. 
Модел ''образовања за акциону компетентност'' који је у основи нашег 
студијског програма, обухвата следеће кључне компетенције: 

Вештине оријентисане ка решавању проблема 
Вештине орјентисане на саморазумевање 
Вештине оријентисане ка кооперацију 
Вештине оријентисане ка делотворности 
Оријентација ка самоорганизацији 
Оријентација ка целовитости 

  



120   

Једна од суштинских одредница којом смо се руководили у изради и 
реализацији овог студијског програма је усаглашеност наставних предмета и 
оптерећења студената (теоријска и практична настава).  
Настојали смо да однос теорије и праксе буде такав да се пракса континуирано 
повећава из семестра у семестар.   
Процентуална заступљеност различитих типова курсева (предавања, семинари, 
вежбе и пракса) по годинама студија, приказана је у табели. 
 

 Теоријска предавања семинари вежбе и пракса 
Прва година 54,5% 4,5% 43,2% 
Друга година 33,3% 5,1/ 53,8% 
Трећа година 35,0% 10,0% 55,0% 

 
Када посматрамо податке из табеле, можемо уочити да су вежбе и пракса у 
нешто нижем обиму заступљене у првим семесртима студија, те да се вежбе и 
пракса постепено  интензивирају  и највише су присутни у оним деловима 
студијског програма који  обухвата методичке дисциплине, повезујући научно 
знање из предметних области, методичке вештине и методичку праксу, а у 
складу са исходима учења и кључним компетенцијама будућих васпитача. 
Сматрамо, да смо и на овачин остварили адекватну балансираност различитих 
типова курсева (теоријска предавања, семинари, вежбе и пракса) у односу на 
исходе учења. Оваква избалансираност омогућава интерактивну наставу, која 
обезбеђује:  

• Активно учешће студента током предавања и вежби, а кроз 
дискусије, презентације, постављање питања, обрађивање дела 
градива од стране самих студената, 

Разноврсност коришћених метода, што је посебно битно ако се има  у 
виду да исходи учења подразумевају постизање разноврсног скупа 
компетенција које се не могу развити уколико се методи наставе 
своде само на еx цатхедра предавања или само на рад у групама или 
само на презентације. 

Висока школа струковних студија „Михаило Палов“ се веома ангажује на 
подстицању и подржавању својих наставника при стицању активних и 
стручних компетенција. У том смислу се подржавају сви наставници при 
уписивању и завршавању постдипломских, мастер и докторских студија, 
помеже се извођење истраживања, одласци на стручне и научне скупове у 
земљи и иностранству, успостављање међународне сарадње, укључивање у 
домаће и међународне пројекте, објављивање стручних и научних радова и 
књига у земљи и иностранству, а сама институција, као што је већ поменуто, 
већ годинама организује традиционални међународни Округли сто посвећен 
даровитима, који окупља бројне стручњаке из земље и иностранства посвећене 
овој тематици. 

Реализација плана рада и распореда наставе на Високој школи струковних студија 
за образовање васпитача „Михаило Палов“ (доступни на сајту Школе) 
анализираја се на редовним састанцима катедри, које потом подносе извештај 
Наставном већу, што бива документовано у записницима са седница 
Наставног већа, као и у редовним годишњим Извештајима о раду Школе. 
Реализација плана рада и придржавање распореда наставе редовно се 
проверава и евалуацијом од стране студената, која је до сада потврдила 
поштовање и придржавање заказаних термина и рокова у великој мери 
(документовано у анкетама студената). Иако за њима до сада није било 
потребе, процедуре и мере за случај неиспуњавања овог стандарда налазе се у 
Статуту Високе школе струковних студија за образовање васпитача „Михаило 
Палов“ који је доступан на сајту Школе. 
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б) SWOT анализа 
- Као суштински елемент без кога квалитетна настава није могућа компетентност 
наставника и сарадника (+++) је стално у центру интересовања, подстицања и 
подржавања Високе школе струковних студија „Михаило Палов“.  Препознајући 
неопходност компетентности наставника и сарадника ова институција стално ради на 
њеном подизању, као и на привлачењу и обезбеђивању нових потенцијалних 
сарадника, што представља њену предност, јер би у супротном постојала опасност да 
институција остане без довољно стручног особља. Слабости по питању 
компетентности наставника и сарадника Високе школе струковних студија за 
образовање васпитача „Михаило Палов“ до сада нису уочене, а као опасност се у овој 
институцији препознаје немогућност наставника Високих струковних школа да буду 
ангажовани на пројектима, те постоји опасност да на том пољу дође до заостајања, те 
се, стога, сугерише преиспитивање оваквог става према високим струковним школама 
и омогућивање да и оне буду носиоци пројеката, на којима би њихови наставници 
наставили да се истражујући усавршавају. Ово би уједно водило и новим могућностима 
институције у којој би се даље развијао млади кадар.   
- У погледу доступности информација о терминима и плановима реализације наставе 
(+++) Висока школа струковних студија „Михаило Палов“ је достигла висок ниво, али 
се јо увек непрекидно ради на његовом подизању. Студентима је велики број 
информација (распоред предавања, вежби и испита, план и програм, резултати 
испита) поред огласне табле, доступан и на сајту школе, а ради се и на заказивању 
термина за неколико испитних рокова унапред. С обзиром на постављене циљеве 
тренутна ситуација, у којој још нису истакнути термини испита за годину дана 
унапред, сматра се се нечим што би требало побољшати, односно убрзати реализацију 
постављених циљева и очекивања. 
- Студенти Високе школе струковних студија „Михаило Палов“ су, као што је то већ 
поменуто, стално укључени у наставни процес, не само пасивно, као они који примају 
знања, већ и активно, као они од којих долазе идеје, који активно саучествују у 
реализовању наставе, припремајући и презентујући одређене делове градива, 
дискутујући на најављене теме и узимајући удела у релизовању истраживања и 
пројеката у којима је ова институција ангажована. (+++) 
- Као што је већ наведено подаци о студијским програмима, плану и распореду наставе, 
али и о распореду испита, заказаним терминима хоспитовања и самосталне праксе са 
појединачним вежбањима, налазе се на сајту школе и доступни су студентима, као и 
кандидатима заинтересованим за упис у сваком моменту, што за њих представља 
велику олакшавајућу околност. (+++) 
- У погледу метода наставе и учења којима се постиже савладавање исхода учења 
Висока школа струковних студија „Михаило Палов“ улаже велики труд у њихово 
стално осавремењавање, проверавање и усклађивање са новим педагошким, 
дидактичким и методичким трендовима. У том смислу ради се и на набављању 
савремене технике неопходне за реализацију ових метода. (+++)     
- Систематско праћење квалитета наставе (+++) од велике је важности за одржавање 
његовог високог нивоа, као и за стално усавршавање коме се на Високој школи 
струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ тежи. У том смислу 
редовно се спроводи самоевалуација од стране наставника и сарадника који наставу 
изводе, као и евалуација од стране студената, чији се резултати презентују и дискутују 
на састанцима катедри и Наставног већа, уз давање сугестија за евентуално подизање 
нивоа квалитета наставе.  
 
ц) предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5  
Сматрајући да би фиксирање распореда испита за годину дана унапред студентима 
значајно олакшало планирање и испуњавање обавеза, Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ је за наредни период зацртала 
састављање и стављање студентима на увид (на огласној табли и сајту Школе) оваквог 



122   

распореда. Будући да овај задатак још није реализован, предлаже се убрзавање и хитно 
предузимање свих неопходних мера да он у што је краће могућем року буде завршен. 
 
Д) Показатељи и прилози за стандард 5 
Прилог 5.1. Анкете студената о квалитету наставног процеса . 
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда 
наставе. (Извод из Статута Високе школе струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“ који је доступан на сајту Школе). 
Прилог 5.3 Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних 
компетенција наставника и сарадника (детаљније у оквиру стандарда 7) 
 
 
 
 
 
 
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада  
 
Као струковна школа, Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“ у Вршцу није препозната као научно-истраживачка институција. 
Упркос томе, изузетна пажња на овој институцији посвећује се развоју научно-
истраживачког рада, кроз раличите видове: организацију научних конференција, 
учешће наставника на научним и стручним скуповима, објављивање научних и 
стручних радова наставника, учешће наставника у научним пројектима које подржава 
Министарство науке и технолошког развоја, кроз реализацију пројеката суседске 
сарадње, издавачку делатност, као и кроз стицање виших научних знања наставника.  
 
У току претходне академске године, Висока школа организовала је две међународне 
научне конференције. Једна од њих је 17. округли сто посвећен тематици даровитих. 
Ове је године тема била “Даровитост и моралност”. На скупу је било 95 радова и 120 
учесника из Словеније, Енглеске, Босне и Херцеговине, Румуније, Македоније, 
Хрватске, Мађарске и Србије. Изражена је била синергија различитости научних 
теорија, идеја, методолошких приступа, који су се са различитих географских простора 
и из различитих метатеоријских исходишта слиле у нови мрежни истраживачки и 
рефлексивни оквир, омеђен кључним појмовима, као што су: даровитост, морална 
даровитост, морална аномија, етичка концептулизација, образовање даровитих, чиме је 
овај скуп добио наглашену ноту мрежног рефлексивног и истраживачког пројекта 
којим су се, различитим стратегијама и из различитих углова, отворила нова питања у 
области даровитих.  
 
Други значајан скуп је ЕНИЕДА 4, одржан у Вршцу 29. септембра до 1.октобра. Ради се 
о четвртој међународној научној конференцији посвећеној лингвистичком и 
интеркултурном образовању чији је домаћин и координатор била Висока школа, под 
називом Неготиатинг анд цонструцтинг Еуропеан идентитиес ацросс лангуагес анд 
цултурес – Преговарање и стварање европских идентитета кроз језике и културу. 
Суорганизатори ове, четврте по реду, Конференције лингвиста и интернационалног 
образовања, чији је циљ да помогне формирању европског идентитета језицима и 
културом су, поред Високе школе, Европска мрежа интеркултурних образовних 
активности (Тхе Еуропеан Нетwорк фор Интерцултурал Едуцатион Ацтивитиес – 
ЕНИЕДА), Факултет за културу и друштво, Малме Универзитет у Швеској и Центар за 
истраживања и иновације у лингвистичком образовању Универзитета из Алба Јулије у 
Румунији. Учешће истраживача из 24 европске земље нам говори о значају, односно 
актуелности  тематике скупа, а о успешности организације и значаја Конференције у 
научном и другим аспектима сведоче бројна писма која су од учесника стигла након 
конференције, а посебно писмо честитка које је упутила госпођа Магелан Дежан Понс 
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из Генералног директората Савета Европе за Образовање, културу и наслеђе, омладину 
и спорт, које се може видети на сајту Високе школе.   
 

Појединачна учешћа наставника на научним и стручним скуповима у земљи и 
иностранству, бројна су и сведоче о интензивном ангажовању наставника у научно-
истраживачком и стручном сегменту њиховог рада. Оно што се истиче као посебно 
значајно то је да су три рада објављена у часописима на Тхомпсоновој ССЦИ листи, као 
и да су одређени професори Школе у протеклој академској години учествовали на 
иностраним конференцијама као уводничари по позиву, што се може видети у Табели 
у прилогу. Табела такође сведочи и о књигама, монографијама, научним и стручним 
радовима које су наставници школе објавили у претходном једногодишњем периоду. 
Треба истаћи да се ради о више од 160 наслова.  

 
Професори Високе школе су и чланови тимова који реализују пројекте подржане од 
стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије:  

Педагошки плурализам као основа стратегије образовања, бр. 179036 (2011-2014) – проф. 
др Г. Гојков, проф. др Р. Грандић и доц. др А. Стојановић; 

Квалитет образовног система Србије у европском контексту, бр. 179010 (2011-2014) – 
проф. др Г. Гојков 

 
Проф. др Грозданка Гојков је у више наврата у току прошле академске године држала 
предавања као визитинг професор на иностраним универзитетима. Професори Високе 
школе били су у претходном периоду и чланови издавачких савета иностраних 
часописа (Едуцатиа плус и Агора, часописи у издању Универзитета Аурел Влаицу, Арад; 
Калокагатхиа, часопис за педагошка питања, издавач Хрватско футуролошко друштво 
из Ријеке; Педагогика, електронски журнал који издаје Словеначко педагошко друштво 
и Словачка академија наука).  
 
Претходну академску годину карактерише и реализација пројекта прекограничне под 
насловом Квалитет у образовању, високим школама и универзитетима уз коришћење 
иновативних метода и нових лабораторија (Qуалитy ин едуцатион, цоллеге анд 
университиес, усинг инновативе метходс анд неw лабораториес МИС Цоде 488). Поменути 
пројекат почео је са реализацијом у крајем децембра 2010 године, дакле у 2. семестру 
2010/11. школске године и одвија се у сарадњи са партнерима из Румуније, 
Универзитетом Јоан Славић из Темишвара као део ИПА програма прекограничне 
сарадње Румунија - Србија који финансира Европска унија. Пројекат ће трајати 18 
месеци, дакле активности које се у оквиру њега спроводе су у току. Стратешки циљ 
пројекта Квалитет у образовању, високом школама и универзитетима уз коришћење 
иновативних метода и нових лабораторија, јесте постизање уравнотеженог и одрживог 
развоја кроз инвестирање у образовање младих. Кроз садржаје који су предвиђени 
током осамнаест месеци његовог спровођења, пројекат за свој циљ поставља 
подстицање стварања и примену иновативних метода у високом образовању, са 
посебним акцентом на њихову примену од стране студената, подршку заједничким 
иновативним методама у образовању, интеракцију, повећање нивоа образовања 
инвестирањем у стварање и дисеминацију нових интерактивних и иновативних 
метода, итд. Осмишљавање и имплементација иновација у разним пољима коју 
спроводе партнери у пројекту, професори и студенти Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача Михаило Палов у Вршцу и Универзитет Јоан Славић у 
Темишвару, као и резултати других релевантних истраживања, биће представљени у 
оквиру две конференције које ће бити организоване у Вршцу и Темишвару током 
реализације пројекта, након којих ће уследити објављивање студија са резултатима 
рада у оквиру пројекта. Велики број професора (18) и предмета у којима су чињени 
напори на осмишљавању и имплементацији нових дидактичких поступака и метода и 
значајан број студената који су се директно укључивали у сусрете учесника на 
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пројектима, приликом посета професора из Темишвара, на презентовању ефеката 
иновирања говори о мотивационој вредности пројекта.  
 
Академик проф. др Грозданка Гојков промовисана је у највише универзитетско звање 
почасног доктора (хонорис цауса) на Универзитету „Аурел Влајку“ из Арада 
(Румунија),  04. новембра 2010, за изузетан допринос у области педагогије. Проф. др 
Рајку Ђурићу уручена је награда Института за културу у Мадриду, а 01. септембра 
2011. године проф. др Рајко Ђурић изабран је за председника Интернационалне 
ромске академије уметности и наука.  
 

За научно-истраживачку делантост школе, значајно је напоменути и да је у оквиру 
издавачке делатости школе у току претходне школске годие објављено 15 наслова као и 
то да су три наставника Високе школе у протеклих годину дана стекла звање доктора 
наука, што им омогућава напредовање у виша звања и оснажује наставнички 
потенцијал школе.  

 

 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
 
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 7 
 
Ангажовање на обезбеђивању овог стандарда било је до сада утврђено законом, што се 
и убудуће планира. Брига о квалитету наставника и сарадника, односно о педагошком 
раду Високе школе струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у 
Вршцу, поред прописане процедуре и услова за избор, подразумева и даље 
перманентно стварање услова за њихово напредовање у стручном и научном погледу. 
Досадашњи напори у овом смислу говоре о смеру којим смо већ ишли и о даљим 
тенденцијама.  
 
На почетку описа стања, издвајамо учешће наставника у пројекту «ПЕДАГОШКИ 
ПЛУРАЛИЗАМ КАО ОСНОВА СТРАТЕГИЈЕ ОБРАЗОВАЊА“, бр. 179036 који 
финансира Министарство науке у периоду од 2010-2014. године. У њему учествују 
редовни проф. др А. Негру, ред. проф. др Г. Гојков, ред. проф. др Р. Грандић, доц. др 
А. Стојановић, ванр. проф. др Р. Петровић, ред. проф. др М. Узелац. Пројекат води 
Филозофски фак. у Новом Саду. Проф. др Г. Гојков је и рецензент Министарства 
просвете и науке за рецензију научних пројеката за период 2010-2014. година.  
 
У пројекту бр. 179010 „ПРАЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У 
ОБРАЗОВАЊУ“ учествује као истраживач ред. проф. др Грозданка Гојков - пројекат 
води Филозофски факултет у Новом Саду. Иначе, у претходном периоду (2006-2010. 
год.), проф. др G. Gojkov је била руководилац пројекта Глобализација и метатеоријске 
концепције педагошке методологије, пројекат бр. 149049 који је такође  финансирало 
Министарство науке и заштите животне средине РС., а учествовали су: проф. др М. 
Узелац, проф. др А. Негру, проф. др А. Божин, проф. др Р. Грандић. 
 
Сматрамо да квалитету наставника и сарадника значајно доприноси и учешће у 
пројекту «Вредносни систем даровитих / Моралне вредности даровите деце“ чији су 
носиоци МЕНСА Србије и Висока школа у Вршцу, а укључени др Г. Гојков и др А. 
Стојановић.  
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Тематика даровитих је као дугодишња преокупација наше институције сада већ 
четврти пут акредитована у виду семинара за наставнике, учитеље и васпитаче од 
стране Министарства за просвету. До сада је организовано десетине семинара широм 
Србије и било је укључено око 700 наставника, педагога, психолога, учитеља и 
васпитача. Семинари по овом пројекту актуелни су и у току ове школске године. Исту 
област пројектовали смо и за сарадњу са суседном Румунијом, тј. у оквиру пројеката за 
регионално повезивање које је себи поставила Европа.  
 
 
Тренутно је у току рад на европском пројекту „Quality in Education, College and 
Universities, Using Innovative Methods and New Laboratories“ – Квалитет у 
образовању, високим школама и универзитету, употребом иновативних метода и 
нових лабораторија, којим руководе проф. др Г. Гојков, мр Ј. Пртљага и др Е. Чинч; 
реч је о пројекту који се такође спроводи у сарадњи са колегама из суседне Румуније, 
тачније са Универзитетом „Ioan Slavić“ из Темишвара.  

Стратешки циљ пројекта Квалитет у образовању, високом школама и универзитетима уз 
коришћење иновативних метода и нових лабораторија, јесте постизање уравнотеженог и 
одрживог развоја кроз инвестирање у образовање младих. Кроз активности које су 
предвиђене током осамнаест месеци његовог спровођења, пројекат за свој циљ 
поставља подстицање стварања и примене иновативних метода у високом образовању, 
са посебним акцентом на њихову примену од стране студената, подршку заједничким 
иновативним методама на пољу образовања и слободног времена кроз активности 
размене, повећање нивоа образовања инвестирањем у стварање и дисеминацију нових 
интерактивних и иновативних метода, итд.  

 

Један од најбитнијих аспеката програма које финансира Европска унија јесте 
интерперсонална комуникација, непосредна комуникација и сарадња између 
учесника. Осмишљавање и имплементација иновација у разним пољима коју ће 
спровести партнери у пројекту, професори и студенти Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача Михаило Палов у Вршцу и Универзитета Јоан Славић у 
Темишвару, као и резултати других релевантних истраживања, биће представљени у 
оквиру две конференције које ће бити организоване у Вршцу и Темишвару током 
реализације пројекта, након којих ће уследити објављиванје студија са резултатима 
рада у оквиру пројекта.  

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михаило Палов у Вршцу, 
поред педагошког, већ дуги низ година бави се научним, као и издавачким радом, 
нарочито када је реч о области даровитих. Пројекат који се тренутно одвија у сарадњи 
са партнерима из Румуније, само је један у низу до сада успешно спроведених 
пројеката на националном и међународном нивоу који употпуњује и до сада богату 
образовну и научну активност ове високошколске установе. 
 
Осим ових пројеката, проф. др Г. Гојков укључена је као истраживач на европском 
пројекту „Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in 
izobraževanju" који води Pedagoška fakulteta v Kopru, sa Pedagoškim fakultetom Univerze 
v Ljubljani као партнером. 
 
Ово су само неке од активности којима се презентује квалитет рада наставника, 
односно њихово настојање да себе што боље припреме за оно што их у раду са 
студентима очекује. Свакако да о њиховом квалитету најбоље говоре сами студенти, тј. 
њихова спремност за педагошки рад са децом.   
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Висока школа струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу 
је својом стратегијом осигурала да наставу врши квалификован и компетентан 
наставни кадар на сва три наставна језика (српски, румунски и ромски) (видети Табелу 
7.1.). Установа врши континуирану евалуацију своје политике и процедура везаних за 
запошљавање и избор наставног кадра. На Високој школи струковних студија за 
образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу квалитет наставника и сарадника 
обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем 
услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и провером 
квалитета њиховог рада у настави. 
 
Редовно се врше праћење и евалуација квалитета и компетентности наставног кадра. 
Ово посебно важи за процедуре избора, именовања, процене, развоја и промоције 
кадра.  
 
Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђени су унапред, јавни су и 
доступни оцени стручне и шире јавности. Детаљно су наведени и образложени у 
Правилнику о избору наставника и сарадника (видети Прилог 7.2.). Поступак и услови 
за избор наставника и сарадника су предмет периодичне провере и усавршавања. 
Наиме, Висока школа струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у 
Вршцу се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава прописаних 
поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку активност 
наставника и сарадника (детаљније у Правилнику). 
 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу 
поседује програм развоја кадра, и у ту сврху је обезбедила одговарајућа средства за 
обезбеђивање услова за усавршавање наставника и сарадника (набавка литературе на 
страном језику, могућност да се презентују налази истраживања на научним скуповима 
у земљи и иностранству, могућност да се преко Интернета уђе у друге библиотеке и 
дође до адекватних наслова итд.). 
 
Установа има план развоја хуманих ресурса за академско, техничко и административно 
особље, као и обезбеђене предуслове и прилике за континуирану едукацију. Наводимо 
део из Акционог плана за обезбеђење квалитета који се односи на ова питања: 
«...План активности усмерених ка обезбеђењу квалитета научно-истраживачког и стручног 
рада: 

Усклађивање научно-истраживачког и стручног рада са стратешким циљем Високе 
школе 

рок: на почетку школске године 
субјекти: директор, наставно веће, комисија за квалитет 
Подстицање имплементирања резултата истраживачког рада у наставни рад (као 

претпоставка савремености наставног рада) 
Аплицирање у научне пројекте националног и међународног значаја  
рок: на почетку школске године, на почетку пролећног семестра након, по потреби 
у току семестра уколико се утврди постојање проблема 
субјекти: наставник задужен за распоред, наставници и сарадници, комисија за 
квалитет, студенти (студентски парламент) 
Планирање нових наслова Издавачке делатности 
рок: на почетку школске године 
субјекти: Комисија за издавачку делатност, директор школе, наставно веће, 
комисија за квалитет  
Могућност „оснаживања“ колектива новим квалитетним наставницима 
рок: септембар, у току године 
субјекти: директор, наставно веће 
Подстицање младог кадра на стручно усавршавање, објављивање радова, 

уџбеника, практикума 
рок: континуирано 
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субјекти: директор, наставно веће, катедре 
Подстицање студената и њихово укључивање у научно истраживачке активности 
рок: континуирано 
субјекти: наставници и сарадници, катедре, студенти...“ 

 
Чињеница да су професори објавили 116 наслова (монографије, уџбеници, студије, 
стручни радови, рецензије и сл.) и да су учествовали на 52 научна скупа у земљи и 
иностранству са саопштењима у прошлој школској години, а да је више професора 
укључено у научне пројекте одобрене од стране Министарства за науку Републике 
Србије говори о квалитету научно-истраживачких активности. Више од овога говоре, 
свакако, индекси компетентности који су дати у посебном прилогу. 
 
Јединство научног и образовног рада подразумева се у мери у којој наставни рад прати 
истраживачки, односно у којој истраживања постоје као претпоставка савремености 
наставног рада. Битна је констатација да су пројекти истраживања, односно њихове 
теме у функцији мисије установе, тј. усклађени са стратешким циљем установе. Ово се 
види већ из наслова истраживачких пројеката, као и монографија, уџбеника и других 
објављених студија, као и тема којима су се професори бавили на научним скуповима. 
О овоме се води рачуна и на Наставном већу, а пре тога се расправља на катедрама о 
овим аспектима научноистраживачког рада. 
 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу 
систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и педагошку активност 
наставника и сарадника. Они имају обавезу да:  
- Учествују на стручним и научним скуповима;  
- Објављују своје радове у научној и стручној периодици;  
- Учествују у научним пројектима;  
- Приређују изложбе и изводе концерте;  
- Учествују у међународној сарадњи; 
- Пишу уџбенике; 
- Објављују монографске публикације; 
- Предлажу набавку неопходних уџбеника и књига за реализацију програма и 
унапређење квалитета наставе; 
- Предлажу набавку техничких средстава неопходних за унапређење наставе; 
- На основу студентских анкета унапређују програм, наставу и вредновање студентског 
рада; 
- Усмено и писано предлажу субјектима у Школи мере за унапређење квалитета. 
 
У складу с тим, уобичајена је пракса у задњих десетак година да се у оквиру годишњег 
Извештаја о раду Школе (који се достављају надлежном Министарству) у посебном 
поглављу наводе објављени научни и стручни радови наставника и сарадника као 
доказ о њиховом научно-истраживачком ангажовању. Такође, у годишњем Извештају 
се истиче допринос сваког наставника и сарадника културној и јавној делатности 
Школе, чиме се индиректно утиче и на индивидуално изграђивање сваког појединца у 
колективу и на квалитет њихове педагошке делатности. 
 
Примера ради, наводимо неке од значајнијих активности у протеклој школској години 
у оквиру културне и јавне делатности наставника и сарадника запослених на Високој 
школи струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу.  
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Vreme               Sadržaj aktivnosti i realizatori 
04.10. 2010. Svečano obeležavanje početka nove akademske godine - u velikom 

amfiteatru škole svečano je započela nova akademska školska godina. 
Studentima, brucošima, ali i diplomiranim studentima, obratila se 
direktorica Visoke škole, akademik Grozdanka Gojkov. Usledio je 
poetsko-muzički program i promocija knjige iz Izdavačke delatnosti 
Visoke škole,  dr Mirče Marana Kulturne prilike kod Rumuna u Banatu 1945-
1952. 
Istog dana dodeljene su Diplome studentima koji su diplomirali u 
protekloj školskoj godini. 

07.-10.10. 
2010. 

Koleginica Nataša Sturza Milić je na 6-tom međunarodnom simpozijumu 
„A CHILD IN MOTION“ – CONTEMPORARY VIEWS ON THE MOTOR 
DEVELOPMENT OF A CHILD, koji je održan u Portorožu bila jedan od 
uvodničara. Tema uvodnog predavanja je bila „DIFFERENCES 
BETWEEN PRESCHOOL GIRLS AND BOYS IN MOTOR CREATIVITY“. 

15.10.2010. Objavljen tekst u slovenačkim novinama Školski razgledi sa pozitivnim 
kritikama o našem 16. Okruglom stolu. 

04. 11. 2010. Prof. dr Grozdanka Gojkov promovisana je u najviše univerzitetsko 
zvanje. Univerzitet „Aurel Vlajku“ iz Arada (Rumunija), dodelio je 04. 
novembra 2010. zvanje počasnog doktora (honoris causa) prof. dr 
Grozdanki Gojkov, direktorici naše škole, za izuzetan doprinos u oblasti 
pedagogije.  

04.11. 2010. Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
Ocenjivanje u školi–  Paraćin  

05.11. 2010. Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
Pedagoške kompetencije nastavnika iz ugla društva znanja–  Paraćin  

10-12.11.2010. Prof. dr Grozdanka Gojkov i doc. dr Aleksandar Stojanović učestvovali su 
na II Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji: »Socijalne in čuvstvene 
potrebe nadarjenih in talentiranih« u organizaciji Međunarodnog 
izobraževalnog centra i Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske, na Bledu, 
Slovenija, zajedničkim radom koji je bio i uvodno izlaganje: Purpose in 
value structure of the gifted as critical ability and inner moral guide 
(Svrha u strukturi vrednosti darovitih kao kritička sposobnost i interni moralni 
vodič) 

17.12. 2010. Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
Metode i tehnike razvijanja stvaralastva–  Veternik  

27.12. 2010. Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
Ocenjivanje u školi–  Rumenka 

Decembar 
2010. 

U organizaciji katedre za Maternji jezik Visoke škole i Učiteljskog 
fakulteta, Nastavno odeljenje u Vršcu organizovano je „Književno 
druženje sa književnicom prof. Jadrankom Ćulum“. 

11.01. 2011. Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
Ocenjivanje u školi–  Sombor 

09. 03 2011. U organizaciji Katedre za filozofiju i društvene nauke održana je 
promocija zbornika radova BANAT KROZ VEKOVE SLOJEVI KULTURA 
BANATA u izdanju Vukove zadužbine iz Beograda (2010).  

24.-25.03. 
2011. 

Akademik profesor dr Grozdanka Gojkov, direktorica naše škole i 
koleginica dr Nataša Sturza-Milić učestvovale su na međunarodnoj 
konferenciji "Ljudski kapital u procesu globalizacije", koja je održana u 
Novom Mestu u Sloveniji. Direktorica Gojkov je ovom prilikom održala 



129   

uvodno predavanje "Znanje u filozofiji vaspitanja i etika odgovornosti 
globalizacije". 

25.-26.03. 
2011. 

Kolega Predrag Prtljaga predstavio je svoj rad "Internet sajtovi dečjih 
vrtića" na VII Simpozijumu "Vaspitač u 21. veku", koji je održan u 
Sokobanji. Organizator Simpozijuma je Visoka škola za vaspitače 
strukovnih studija iz Aleksinca. 

27.03. 2011. Kao gostujući profesor naša direktorica održala je predavanje studentima 
magistarskih i doktorskih studija Fakulteta i Visoke škole za poslovanje i 
upravljanje (business and management) u Novom Mestu (Slovenija) na 
temu "Dometi i ograničenja savremenih trendova u istraživanjima 
društvenih nauka". 

01.04.2011. Studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 
„Mihailo Palov“ iz Vršca  učestvovali su na likovnoj radionici „Crtajmo 
jedni druge–crtajmo nas“ povodom obeležavanja međunarodnog dana 
osoba sa autizmom. 

12. 04. 2011. U salonu Gradske biblioteke, priredjena je promocija zbirke pesama "Slike 
iz četiri godišnja doba"  prof. dr Dragice Stanojlović. O trećoj zbirci 
pesama naše koleginice govorili su Olivija Rusovac i prof. dr Rajko Djurić, 
takodje profesor Visoke škole. 

9.-14.04.2011. Naši profesori i kolege dr Euđen Činč i dr Mirča Maran učestvovali su  na 
Evropskoj konferenciji za akademske dicipline u organizaciji Državnog 
univerziteta Konektikata (SAD), koja je održana u Freiburg – 
Gottenheimu (Nemačka). Učesnici konferencije su bili iz 39 zemalja, a 
prezentovano je 189 saopštenja. Konferencija je obuhvatala i posetu 
univerzitetskoj regiji koju čine Nemačka, Francuska i Švajcarska. 

14.-15.04.2011. U organizaciji "Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja" Sveučilišta 
"Jurja Dobrile" iz Pule, u Medulinu u Hrvatskoj, je organizovan od 14. do 
15. aprila 12. Medjunarodni naučni skup pod nazivom "Dani Mate 
Demarina", na temu “Suvremene strategije učenja i poučavanja”. 
Konferenciji su prisustvovale naše koleginice Snežana Prtljaga i dr Tanja 
Nedimović. Koleginica Prtljaga je učesnicima predstavila svoj rad, dok je 
koleginica Nedimović predstavila rad dr Grozdanke Gojkov, koja je bila 
sprečena da prisustvuje konferenciji. 

13.-14.05.2011. Kolega Predrag Prtljaga učestvovao je na  Međunarodnoj 
interdisciplinarnoj stručno-naučnoj konferenciji ''VASPITNO-
OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI'' koja je po četvrti put održana u 
Subotici.  

18.05.2011. U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz 
korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija, ogledno predavanje, u 
prisustvu partnera iz Rumunije, održale koleginica dr Tanja Nedimović i 
Snežana Prtljaga. 

26.-27.05.2011. Gostovanje naše direktorice akademika dr Grozdanke Gojkov na 
naučnom skupu "Temišvarski akademski dani", uz široko nacionalno i 
medjunarodno učešće, koje je organizovao temišvarski ogranak 
Rumunske akademije nauka. 

24.05.2011. U organizaciji Katedre za pedagogiju i psihologiju Visoke škole za 
obrazovanje vaspitača «Mihailo Palov» iz Vršca. gost naše Škole u 
svojstvu viziting profesora bio je dr Dušan Potkonjak 

01-04.06. 2011. 59. Naučno-stručni skup – Sabor psihologa Srbije održan je od 1. do 4. 
juna 2011. godine u Sokobanji. U okviru sekcije: „Kognitivni i konativni 
aspekti učenja“  svoj rad na temu „Vršnjačko nasilje u osnovnim 
školama“ predstavila je naša koleginica, dr Tanja Nedimović. 

03-05.06. 2011. U Čačku je održan 6. Simpozijum Tehnologija, informatika i obrazovanje - za 
društvo učenja i znanja. Svoj rad Reciklaža informacija u okviru sekcije 
Pedagoške dimenzije društva učenja i znanja predstavio je naš kolega Predrag 
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Prtljaga. 
20.06.2011. U okviru projekta Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz 

korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija, ogledno predavanje, u 
prisustvu partnera iz Rumunije, održale koleginica Grozdanka Gojkov, 
Biljana Vujasin i Aleksandra Mandić. 

01. 07. 2011. 17. Okrugli sto – „Daroviti I moralnost” U organizaciji Visoke škole 
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“- Vršac, 
Univerziteta “Sv. Kliment Ohridski”- Pedagoški fakultet, Bitola, 
Makedonija, REVIVIS – Institut za razvijanje nadarjenosti – Ptuj, Slovenia 
i Univerziteta „Aurel Vlajku“ iz Arada (Rumunija), održan je 17. Okrugli 
sto na temu „Daroviti I moralnost“. Objavljen je katalogizovan Zbornik 
rezimea. U radu naučnog skupa učestvovalo 120 stručnih i naučnih 
radnika iz zemlje i inostranstva. 

23.-24.09. 
2011. 

Profesori naše škole realizovali su akreditovan program za stručno 
usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora - 
Edukacija za identifikaciju i rad sa darovitom decom–  Zaječar 

29.09-01.10. 
2011. 

U organizaciji internacionalne asocijacije ENIEDA (European Network for 
Intercultural Activities), Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje 
vaspitača ”Mihailo Palov” iz Vršca, Fakulteta za kulturu i društvo iz 
Malmea (The Faculty of Culture and Society, Malmö) i centra CIEL (The 
Centre for Research and Innovation in Linguistic Education) Univerziteta 
u Alba Juliji, otvorena je 4. međunarodna konferencija posvećena 
lingvističkim i pitanjima interkulturalne edukacije (The 4th ENIEDA 
Conference on Linguistic & Intercultural Education) sa temom 
Pregovaranje i konstruisanje evropskih identiteta kroz jezike i kulture 
(Negotiating and constructing European identities across languages and 
cultures). 

 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу 
спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег 
напретка, као и различите врсте усавршавања. Томе у прилог говори чињеница да је 
наставни кадар у последњих неколико година значајно подмлађен, али не на уштрб 
квалитета, већ, напротив, ангажовањем младих кадрова који су се доказали већ на 
основним студијама (високим просецима оцена), а стручно напредовање наставили 
кроз постдипломске студије. Тако данас имамо 6 младих доктора наука који су ове 
титуле стекли у последње две године. Подстицање младих и њихово укључивање у 
научно истраживачке активности види се из чињенице да се пред одбраном доктората 
налази 4 кандидата, а да су 2 у поступку одбране магистарских радова, чије стручно 
напредовање се свесрдно подржава у оквиру институције (партиципирање у плаћању 
трошкова студија, објављивање монографских студија...). 
 
У сврху већег квалитета на Високој школи учињено је доста на подизању 
професионалног нивоа наставника. Професори су писали уџбенике и приручнике, 
практикуме и вежбанке, дневнике праксе, као и монографске студије, које су биле у 
функцији садржаја предвиђених програмом студија. Младе колеге су објавиле своје 
магистарске и докторске радове, чиме је утицано на њихов лични развој, а дат и 
допринос подизању квалитета наставе кроз праћење савремених трендова у датим 
областима у оквиру којих су рађена истраживања. Такође су допринос овом циљу дала 
и учешћа на научним скуповима у земљи и иностранству, као и наведена усавршавања 
на академским степенима.  
 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу 
обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и усавршавање 
омогућавајући им плаћање трошкова које подразумева учешће на научним, 
уметничким и стручним скуповима (котизације, путни трошкови...).  
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Професионални развој кадра постиже се и организовањем семинара по типу 
„едукација едукатора“. Овде, најпре, наводимо као значајно учествовање у раду  
округлих столова посвећених даровитости и креативности, којих је до сада одржано 16. 
По њима је Висока школа струковних студија за образовање васпитача «Михаило 
Палов» у Вршцу постала препознатљива у Србији, али и шире. Исте намере, или боље 
речено исте последице, по научни и стручни статус установе имала су и учешћа 
професора појединачно на научним пројектима које финансира наше Министраство 
науке, као и пројектима Европске уније (Словенија, Румунија). Већ смо навели да је 
Школа као институција партнер на европском пројекту са Универзитетом „Ј. Славић“ 
из Темишвара, чија је суштина праћење и унапређивање наставе на високом 
образовању итд. Као посебно важно, истичемо тенденцију да наставници и сарадници 
у свом раду користе иновативне методе у складу са савременим педагошким 
тенденцијама. 
 
Наведене садржаје склони смо да посматрамо као инвестицију у кадар која се прелива 
на студенте, односно директно је у функцији њиховог квалитетнијег образовања, 
односно припреме за укључивање у професионални рад. 
 
Значајно за професионални развој кадра је и организовање предавања визитинг 
професора (које смо навели у првој табели), јер, поред студената, њима присуствују и 
наставници и сарадници, чланови свих Катедара које постоје у Школи. 
 
Од 2000-те године до сада Школа је у више наврата добила од стране Министарства 
просвете акредитоване програме за оспособљавање наставника, учитеља, васпитача за 
рад са даровитом децом и у складу са овим програмима организовала на захтев школа 
и предшколских установа стручне семинаре (обухваћено је у претходном периоду око 
1000 учесника из наше земље). На овај начин су стручњацима из непосредног 
васпитно-образовног рада презентовани налази истраживања и вршено праћење 
домета добијених налаза, а и налази су тако допрли до директних корисника. У току 
школске 2010/2011. године Школа подржава 6 програма стручног усавршавања 
наставника акредитованих од стране Завода за усавршавање образовања и васпитања 
Републике Србије. 
 
Број акредитованих семинара за стручна усавршавања васпитача и наставника у 
основним и средњим школама, односно број одржаних семинара широм Србије, 
говоре о компетентности наставног кадра на Високој школи струковних студија за 
образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу. Наиме, Центар за професионални 
развој запослених у образовању (Сектор за стручно усавршавање и напредовање) 
одобрио је шест програма сталног стручног усавршавања које реализује наша Школа. 
Уз назив програма налази се и приоритет програма1, тако да се уочава да програми на 
чијој реализацији раде наставници и сарадници запослени на Високој школи 
струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу пре свега 
доприносе јачању њиховог професионалног капацитета. 
  

                                                           
1 Министар просвете РС прописао је листу приоритетних области за период од три године и то: 
П1. Превенција насиља, злостављање и занемаривање 
П2. Превенција дискриминације 
П3. Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и деце и ученика из друштвено 
маргинализованих група, као и индивидуални образовни план 
П4. Комуникацијске вештине 
П5. Учење да се учи и развијање мотивације за учење 
П6. Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области 
иновативних метода наставе и управљања одељењем 
П7. Сарадња са родитељима, ученицима, ученичким парламентима 
П8. Информационо-комуникацијске технологије 
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496 Когнитивни стил у функцији индивидуализације 
наставе 

изборни  

509 Методе и технике развијања стваралаштва изборни п:6 
515 Модели професионалног развоја наставника обавезан п:6 
563 Оцењивање у школи обавезан п:6 
565 Педагошке компетенције наставника из угла друштва 

знања 
изборни п:6 

722 Едукација за идентификацију и рад са даровитом 
децом 

обавезан п:3,6 

  
Висока школа струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу 
при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и стручног кадра посебно 
вреднује педагошке способности наставника и сарадника. Притом се посебно 
уважавају мишљења студената (детаљније у оквиру Стандарда 13). У наставку дајемо 
модел упитника који попуњавају студенти и тако вреднују педагошког рада 
наставника и сарадника. 
 

Прилог: Модел упитника за вредновање педагошког рада наставника 
 

1. општи део (који попуњава Школа: студијски програм; назив предмета;  
  датум вредновања; презиме и име наставника) 
2. део, општи подаци о студенту: пол;  
          Уписана година студија; Статус на студијама; досадашња просечна оцена;  
            Код овог наставника присуствовао сам:  

а) на свим часовима, б) на већини часова, ц) око половине часова,  
д) на неколико часова. 

3. део: тврдње:  
1. Наставник излаже јасно и разумљиво    
2. Наставник излаже прегледно и истиче најбитније. 
3. Наставник излаже одговарајућим темпом током наставе. 
4. Наставник долази на час добро припремљен. 
5. Наставник држи наставу у договореним терминима и без кашњења. 
6. Наставник подстиче укључивање и учествовање студената у настави.  
7. Наставник даје корисне информације о раду студената (након  
    семинарских радова, вежби, активности на часу. 
8. Наставник одговара на студентска питања и воид рачуна о студентским 

коментарима.  
9. Досадашње оцене код овог наставника у оквиру овог предмета одговарају 

мом показаном знању.  
 

Методологија добијања података биће уређена тако да студент не буде у 
позицији да трпи консеквенце због изречених процена. 

Подаци добијени у процесу провере квалитета морају бити доступни свим 
заинтересованима са Високе струковне васпитачке школе (да се програми 
квалитативно анализирају и евентуално ревидирају кроз годишње извештаје, чији је 
обавезан део и студентска евалуација). 

Планиране евалуације су цикличне, тако да следе циклусе студијских 
програма. 

Даље су приказане четири основне фазе неопходне за обезбеђење и контролу 
квалитета наставног процеса: 
1. Дефинисање исхода учења и процена студентског оптерећења. 

Професор у овој фази треба да дефинише исходе учења за предмет, као и да 
процени колико ће времена у сатима рада бити потребно просечном студенту да 
постигне дефинисане исходе учења. На основу процене студентског оптерећења се 
одређује број кредита за дати предмет/курс. 
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2. Планирање наставе 
Професор у овој фази планира наставне методе којима треба да најефикасније 

могуће постигне дефинисане исходе учења уз предвиђено оптерећење студента. 
3. Евалуација 

Уз помоћ анонимне анкете која се додељује студенту након положеног испита 
тј. обављених свих обавеза везаних за предмет, студенти процењују колико им је сати 
рада било потребно за сваку од активности предвиђених курсом и да ли су унапред 
дефинисани исходи учења били реално одређени. На основу анализе одговора долази 
се до оптерећења типичног студента за дати предмет. 
Прилагођавање 
 Уколико се на основу резултата евалуације утврди да су студенти били 
преоптерећени или, пак, били премало оптерећени врши се једна од следећих 
промена:  
        -  Мења се број кредита за дати предмет;  
        - Број кредита остаје исти с тим што се онда морају променити исходи учења који 
су били преамбициозни или се мора променити наставни метод тако да студенти исте 
исходе учења постигну за мање времена. 
 
Самовредновање је саставни део политике обезбеђења квалитета (и врши се сваке 
треће године). 
Циљеви самовредновања су: побољшање квалитета наставног процеса, студијских 
програма и услова рада.  
Извештај о самовредновању Школе садржи следеће: 

Извештај о организацији студијских програма и доказе о унапређењу наставе; 
Извештај о раду наставника и сарадника (са освртом на њихову компетентност); 
Извештај о раду са студентима; 
Извештај о реализацији пројеката; 
Извештај о сарадњи са другим школама и институцијама; 
Извештај о студентској евалуацији; 
Извештај о самоевалуацији запослених; 
Извештај о раду студентске службе и осталих административних служби; 
Извештај о раду издавачке делатности; 
Извештај о раду библиотеке; 
Извештај о раду финансијске службе. 

 
На Високој школи струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у 
Вршцу подржава се комуникација између академског особља и релевантних 
професионалних удружења. Тако је и у протекле три године настављена садржајна 
сарадња са универзитетима у Словенији (Љубљана, Марибор, Копар), Румунији 
(Темишвар, Арад), Македонији (Bитола, Охрид) и Србији (Филозофски факултет - 
Bеоград, Филозофски факултет - Нови Сад, Учитељски факултет - Bеоград, Учитељски 
факултет - Ужице, Филозофски факултет – Ниш), као и са Институтом за педагошка 
истраживања из Bеограда, што сматрамо посебно значајним. Колеге из наведених 
институција су редовни учесници Округлих столова које Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу организује већ 17 година 
(на којима се проучава проблематика даровитости и креативности). Комуникација и 
сарадња са колегама из наведених институција је интензивна и на плану заједничких 
истраживања, писања монографија и приручника, у раду на пројектима које 
финансира Министарство науке (видети у прилозима). 
 
б) SWOT анализа: 
 
С - Предности: 
 
На основу приказаних показатеља, уочава се да се на Високој школи струковних 

студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу систематски прате и 
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подстичу педагошке, истраживачке и стручне      активности наставника и 
сарадника; инсистира се на њиховом стручном ангажовању на стручним и 
научним скуповима, у оквиру истраживачких пројеката, у писању уџбеника, 
приручника, стручних радова, у промоцијама књига, организовању изложби, 
спровођењу семинара стручног усавршавања итд.                                                                                   
+ + + 

 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу 

има разрађену дугорочну политику селекције наставничког и истраживачког 
подмлатка.  То се показало ефикасним у задњих десетак година, тако да до сада 
примењивану стратегију сматрамо предношћу у даљим активностима на овом 
плану.                                                           + + +                                     

                  
Опис стања говори у прилог чињеници да је обезбеђена перманентна едукација и 

усавршавање наставника и сарадника. Овом питању се придаје посебан значај. 
Увидом у објављене радове, учешће у пројектима, стручним скуповима, 
семинарима, у културној и јавној делатности наставног кадра стиче се слика о 
доприносу таквог ангажовања подизању квалитета наставе и наставног кадра.                                               
+ + +  

 
Пракса да је загарантована јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника 

(објављивање у листу «Послови» и на сајту Школе), као и усаглашеност поступка 
избора са предлогом критеријума Националног савета за високо образовање 
показала се значајном у квалитетном избору кадра који је ангажован на Високој 
школи струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу.                                                         
+ + +  

 
 
W – Слабости: 
 
Слабошћу се може окарактерисати статус Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу (као и осталих високих школа у 
систему високошколских установа), који, због недостатка прописа, не дозвољава да 
се наставници и сарадници званично баве научно-истраживачком делатношћу.                                                                            
+ +  

 
 
О – Могућности: 
 
У могућности које Високој школи струковних студија за образовање васпитача 

«Михаило Палов» у Вршцу стоје на располагању по питању подизања квалитета 
можемо уврстити близину државне границе са суседном Румунијом, чланицом 
Европске уније, тј. близину са њиховим високошколским установама с којима је 
одавно успостављена успешна сарадња (у опису су наведене заједничке активности 
– учешће на заједничким пројектима, издавање двојезичних публикација, 
ангажовање визитинг професора, набавка и размена стручне литературе итд.).          
+ + +      

                                                                 
Могућност за унапређење педагошког рада наставника и сарадника пружа њихова 

евалуација од стране студената. Наиме, повратна информација која се добија од 
студената и уважавање њиховог мишљења сматра се значајним смерницама за 
будући наставни и педагошки рад наставника и сарадника на Високој школи 
струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу.                                                                                            
+ + + 
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Омогућавањем високим школама да се баве научно-истраживачком делатношћу 
отворила би се могућност да се још више интензивира развој кадра и на вишем 
нивоу вреднују истраживачке способности наставника и сарадника. Тиме би се 
створиле могућности да се већи број чланова колектива укључи у рад на научним 
пројектима, што би утицало и на укупан образовни и педагошки рад наставног 
кадра.                                             + + +  

 
 
Т – Опасности: 
 
Опасношћу по остварење Стандарда 7 сматрамо смањење финансијских  и 

материјалних средстава којима држава подржава активности којима се стварају 
услови за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника. У време 
постојеће кризе у целом свету, тешко је обезбедити потребна средства за 
перманентну едукацију и усавршавање (за котизације, трошкове путовања на 
стручне скупове, страну и домаћу литературу итд.), што представља реалну 
опасност по квалитет наставног рада.                            + 

 
 
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7 
 
Треба наставити систематско праћење и подстицање педагошких, истраживачких и 
стручних активности наставника и сарадника. Овоме би значајно допринела званична 
подршка од стране Министарства просвете да  кадар запослен на високим школама 
може (и мора) да се бави научно-истраживачком делатношћу. Захтев за овим поднеле 
су и остале високе школе у Србији, и наша институција га с разлогом подржава. Овај 
услов сматрамо суштинским за унапређење квалитета рада наставника и сарадника. 
 
 
д) 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) 
 

 
nastavnik radni 

odnos u 
procentima 

predmet semestar časovi na 
god. 
nivou 

1. prof.dr G.  
Gojkov 

radni 
odnos 80% 

Opšta 
pedagogija 

1. 3+0+0 1,5 

2. mr J. 
Prtljaga 

radni 
odnos 50% 

Engleski jezik 
1, 2 

1. 0+0+6 6 

3. mr A. 
Gojkov-  
    Rajić 

radni 
odnos 10% 

Nemački jezik 
1, 2 

1.  0+0+6 6 

4. mr D. 
Josifović 

dopunski 
rad do 30% 

Srpski jezik 1.  3+1+1 1,5 

- II -  Književnost za 
decu 

4. 3+1+1 1,5 

- II -  Metodika 
razv. govora 1 

5. 3+0+1 1,5 

- II -  Metodika 
razv. govora 2 

6. 0+0+2 0,5 

5. Lj. 
Kelemen 

100% Srpski jezik 1. 3+1+1 2 
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- II -  Književnost za 
decu 

4. 3+1+1 2 

- II -  Metodika 
razv. govora 1 

5. 3+0+1 1 

- II -  Metodika 
razv. govora 2 

6. 0+0+2 1,5 

- II -  Jezičke igre i 
dramatizacija 

2. 0+1+2 1,5 

6. prof. dr I. 
Magda 

100% Metodika 
razv. govora 1 

5. 3+0+1 2 

- II -  Metodika 
razv. govora 2 

(na 
rumunskom 

jeziku) 

6. 0+0+2 1 

7. dr B. Žujka 100% Rumunski 
jezik 

1. 3+1+1 2,5 

- II -  Književnost za 
decu (na rum.) 

4.  3+1+1 2,5 

8. dr 
T.Nedimović 

100% Razvojna 
psihologija 

1.  4+0+0 2 

- II -  Opšta 
psihologija 

1. 3+1+1 1,5 

- II -  Mentalno 
zdravlje 

4. 2+0+1 1,5 

9. prof. dr R. 
Petrović 

r.odnos 
25% 

Filozofija 
vaspitanja 

1. 2+0+0 1 

- II -  Etika 
vaspitačkog 

poziva 

4.  2+0+1 1,5 

10. mr V. 
Paser 

100% Metodika 
vasp.obr. rada 

2. 4+0+2 2 

- II -  Metodika 
upozn. 
okoline 1 

5. 3+0+0 1,5 

- II -  Metodika 
upozn. 
okoline 2 

6. 0+0+2 2 

- II -  Sve tri 
metodike na 
rumunskom  

  5,5 

11. prof. dr R. 
Grandić 

dopunski 
rad do 30% 

Porodična 
pedagogija 

2. 2+0+0 1 

12. P. Prtljaga 100% Računari u 
v.o. radu 

6. 0+0+2 2 

13. Adr. Božin 100% Primenjena 
razv. 

psihologija 

2. 0+1+2 1,5 

- II -  - II – (na rum.)   1,5 
- II -  Opšta 

psihologija 
1. 3+1+1 2 

14. dr M. 
Maran 

100% Istorija 
civilizacije 

2. 2+0+1 1,5 

- II -  Evropski 
kontekst 

3.  4+0+1 3 
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nacionalnih 
kultura 

- II -  oba predmeta 
na rum. 

  4 

15. doc. dr A. 
Stojanović 

r.odnos 
30% 

Predškolska 
pedagogija 

3.  4+0+2 2 

- II -  Metodika poč. 
matem. 1 

3. 2+0+0 1 

16. S. Prtljaga 100% Predškolska 
pedagogija 

3.  4+0+2 2 

- II -  Predškolski 
kurikulum 

6. 0+0+2 1 

17. dr N. 
Sturza- 
      Milić 

100% Praktikum iz 
fizičkog 
vaspitanja 

3 0+0+2 2 

- II -  Metodika 
fizičkog 1 

5. 3+0+1 2,5 

- II -  Metodika 
fizičkog 2 

6. 0+0+2 2 

18. prof. dr J. 
Lelea 

100% Metodika 
muzičkog 1 

5. 3+0+0 1,5 

- II -  Metodika 
muzičkog 2 

6. 0+0+2 1 

- II -  obe metodike 
na rum. 

  2,5 

19. B. Vujasin 100% Primena AV 
sredstava 

3. 0+0+2 2 

- II -  Rad sa decom 
sa posebnim 
potrebama 

4.  0+1+2 1,5 

- II -  Pedagoška 
dokumentacija 

4. 0+1+2 1,5 

- II -  Pedagoške 
teorije 

6. 0+0+2 1 

- II -  Metodika 
vasp.obr. rada 

2. 0+0+2 2 

20. dr E. Činč 100% Vokalno-instr. 
praktikum  

1, 2, 3 

2, 3, i 4. 0+0+1 3 

- II -  Metodika 
muzičkog 2 

6. 0+0+2 1 

- II -  Hor 6. 0+0+2 1 
- II -   predmeti na 

rum. 
  3,5 

21. prof. dr A. 
Negru 

r.odnos 
20% 

Metodika 
likovnog v. 

5. 2+0+0 1 

22. mr T. 
Suhecki 

100% Metodika 
likovnog v. 

5. 0+0+2 2 

23. dr Lj. 
Stojanović 

100% Kultura 
religije 

2.  2+0+1 1,5 

- II -  Religijski 
sistemi 

4. 2+1+0 1,5 

24. dr 
D.Stanojlović 

100% Zdravstvena 
nega 

2. 2+0+1 1,5 

25. prof. dr R. 100% Romski jezik 1. 3+1+1 1,5 
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Đurić 
- II -  Književnost za 

decu 
4. 3+1+1 1,5 

- II -  Evropski 
kontekst... 

3.  4+0+1 2,5 

- II -  Kultura 
govora 

4. 2+0+1 1 

26. mr M. 
Aleksandro-
vić 

r.odnos 
20% 

Romski jezik 1. 3+1+1 1 

- II -  Književnost za 
decu 

4. 3+1+1 1 

- II -  Kultura 
govora 

4. 2+0+1 0,5 

27. prof. Dr 
M. Uzelac 

100% Filozofske 
osnove 

savremenih  
pedagoških 

teorija 

2. 3+1+0 2,5 

- II -   Pravci 
savremene 
filozofije 

2. 2+1+0 1,5 

28. mr A. 
Mandić 

100% Metodika poč. 
Matem. 2 

4. 0+0+1 1 

29. dr T. 
Gorelova 

100% Ruski jezik 1.  0+0+6 3 

- II -  Filozofija 
kulture 

2.  2+0+1 1,5 

- II -  Dečja 
subkultura 

6. 0+0+2 2 

30. mr Zoran 
Mulić 

dopunski 
rad do 30% 

Vokalno-
instrumentalni 
praktikum 1 i 

2 

2, 3 i 4 0+0+1 1,5 

 
 

UKUPAN BROJ NASTAVNIKA U RADNOM ODNOSU: 27 
UKUPAN BROJ NASTAVNIKA SA PUNIM RADNIM VREMENOM: 20 
UKUPAN BROJ DOKTORA NAUKA SA PUNIM RADNIM VREMENOM: 12 
(BOLDOVANO U TABELI ) 
UKUPAN BROJ MAGISTARA NAUKA SA PUNIM RADNIM VREMENOM: 4 
UKUPAN BROJ PREDMETA: 36 (25 obaveznih +11 izbornih) 
UKUPAN BROJ ČASOVA AKTIVNE NASTAVE: 120 ČASOVA (za sve tri godine) 
POKRIVENOST ČASOVA AKTIVNE NASTAVE NASTAVNICIMA SA 100% RADNOG 
VREMENA:  93% ČASOVA AKTIVNE NASTAVE (ukupno  112 časova) 
 
I Godina studija: ukupno 11 predmeta  (8 obaveznih + 3 izborna), ukupno 40 časova aktivne 
nastave 
Pokrivenost predmeta nastavnicima sa naučnim zvanjem doktora nauka: 72% (8 predmeta): 
Pokrivenost časova aktivne nastave nastavnicima sa naučnim zvanjem dr nauka: 85 % (34 
časa) 
 
II Godina studija:ukupno ukupno 12 predmeta ( 8 obaveznih +4 izborna) ukupan broj časova 
aktivne nastave: 40  
Pokrivenost predmeta nastavnicima sa naučnim zvanjem doktora nauka: 75% (9 predmeta): 
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Pokrivenost časova aktivne nastave nastavnicima sa naučnim zvanjem dr nauka: 93 % (37 
časova) 
 
 
III Godina studija:ukupno ukupno 13 predmeta ( 9 obaveznih +4 izborna) ukupan broj 
časova aktivne nastave: 40  
Pokrivenost predmeta nastavnicima sa naučnim zvanjem doktora nauka: 83% (10 predmeta): 
Pokrivenost časova aktivne nastave nastavnicima sa naučnim zvanjem dr nauka: 93 % (37 
časova) 
 
 
 
 
Стандард 8: Квалитет студената 

 
Услови уписа студената и полагања пријемног испита за школску 2010/11. годину јасно 
су дефинисани и јавно објављени (на сајту Школе).  
 
Услови уписа студената на Високу школу струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“ у Вршцу (у даљем тексту Висока школа) дефинисани су Статутом 
Високе школе (чл. 49, 50, 51, 52, 53) и Правилником о упису студената  и Правилником о 
полагању пријемног испита. Правилници су на предлог Комисије за обезбеђење 
квалитета усвојени на седници Наставног већа 16.01. 2008. године. Последња измена 
(након добијања одељења на Ромском језику) извршена је 9. маја 2009.  
 
Висока школа је и ове школске 2010/11. године објавила конкурс за упис на студије у 
оквиру заједничког конкурса Министарства просвете Републике Србије. Конкурс за 
упис студената у прву годину основних студија спровела је конкурсна комисија. 
Конкурс (за први и други уписни рок) је ове године објављен благовремено и објављен 
на сајту школе.  
  

Конкурс је садржао: 
1) број студената за сваки студијски програм који се организује на Високој школи 
2) услове за упис; 
3) мерила за утврђивање редоследа кандидата; 
4) поступак спровођења конкурса; 
5) начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед; 
6) висину школарине коју плаћају самофинансирајући студенти. 
 
У прву годину студија првог степена школске 2010/11.год. уписавала су се лица која 
су имала завршено средње образовање у четворогодишњем трајању. Кандидати 
који су конкурисали за упис на прву годину студија првог степена најпре су 
приступили провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких). 
Након тога, пријемни испит из матерњег језика и књижевности и опште 
информисаности полагали су кандидати који су задовољили на претходној 
провери склоности, способности и бон-тона. 

 
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђен је на основу 
општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на 
пријемном испиту.  
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На прву годину основних студија без пријемног испита, на лични захтев, по претходно 
обављеној провери способности и склоности, уписана су следећа лица: 
 
1) лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена 
(само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за 
одређени студијски програм) 
2) студент друге године основних студија друге високе струковне васпитачке школе 
или факултета, који је положио све испите са прве године, односно остварио најмање 
60 ЕСПБ бодова на студијском програму на другој високој школи или факултету, под 
условима које својим општим актом прописује висока школа; 
3) лице коме је престао статус студента због исписивања са студија, ако је претходно 
положило све прописане испите на првој години студија, односно ако је остварило 60 
ЕСПБ бодова. 
 
На прву годину студија на смеру Струковни васпитач деце предшколског узраста 
уписано је 130 студената (100 студента који студирају на српском језику, 20 студената 
који студирају на румунском, и 10 студената који студирају на ромском језику). Након 
пријемног испита, није поднесена ни једна жалба од стране пријављених кандидата.   
 
Висока школа је потенцијалним и уписаним студентима и ове школске године  
обезбедила потребне информације у вези са уписом и студијама. Школа је 
благовремено објавила информатор о упису. Прошле школске године, посебно се 
водило рачуна о штампању нове Личне карте Школе (дата је у прилогу). Значајно 
је истаћи да је сваки студент новоуписане генерације 2010/2011. уз индекс приликом 
уписа добио и Информатор за студенте за актуелну школску годину (такође, 
информатор је објављен и на школском сајту http://www.uskolavrsac.edu.rs).  
 
Информатор је осмишљен тако да на српском, румунском и ромском језику, 
студентима пружа значајне информације о Школи (запослене, контакт телефоне, 
мејлове), календар рада у наредној школској години, изводе из Статута и правила 
школе, структуру студијских програма (наставни план), испитне рокове, 
информације о пријављивању испита, обавештења о организацији педагошке 
праксе, краћа упутства о изради семинарског и дипломског рада, комисијама за 
дипломске радове, предложене теме за дипломске радове, детаљну програмску 
структуру свих наставних предмета (силабуси) у којима су истакнути: назив 
предмета, број ЕСПБ, име и презиме предметног наставника, број часова, исходи 
предмета, циљ предмета, садржај теоретске и практичне наставе, наставне методе, 
препоручена литература, начин стицања поена кроз предиспитне обавезе 
(разноврсне методе оцењивања) и начин формирања коначне оцене. 

 
Наставници и сарадници на Високој школи свесни су да од става предавача према 
процесу предавања зависи и став студената према учења, односно, да колико су 
предавачи савесни у обављању „свог посла“, толико ће и студенти бити у „обављању 
свог“. Опредељење наставног кадра и у протеклој школској 2010/2011. години било је 
да оцењивање студената мора бити у складу са очекиваним, али и жељеним исходима 
учења. Добро дефинисани исходи учења (сви наставници и сарадници трудили су се 
да јасно, логично и проверљиво дефинишу исходе у оквиру појединачних предмета-
курсева), будући да представљају изјаву о томе шта студент мора да покаже, мање или 
више експлицитно дефинишу методе оцењивања. Будући да су компетенције које чине 
исходе учења у оквиру студијског програма – Струковни васпитач разноврсне, 
коришћене су и разноврсне методе оцењивања. Желели смо да избегнемо ситуацију 
примене само једног метода оцењивања (само теста, усменог испита и сл.). Да би то 
документовали, у прилогу су дати програми (силабуси) свих појединачних предмета 
(курсева). Они су и јавно публиковани на школском сајту под насловом Публикација 
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установе (Прилог 1.1.) и Књига предмета (Прилог 5.2). Такође, чланови Комисије за 
квалитет су на седницама Наставног већа и седницама Катедара (проверљиво у 
записничким књигама) све професоре и сараднике подсећали на потребу 
придржавања и евидентирања у индекс предвиђених метода оцењивања. На основу 
анализа анкета у протеклој 2010/2011. год., у вези са разноврсним методама 
оцењивања, може се уочити да су студенти упознати и релативно задовољни 
примењиваним методама оцењивања.  
 
У протеклој школској 2010/2011.год. у оквиру свих наставних предмета наставници су 
били опредељени ка „континуираном“ оцењивању, односно, у оквиру сваког 
појединачног предамта (курса) предвиђено је да студент може да добије 30 % – 70% 
своје оцене током самог курса. Водило се рачуна о томе да ни у једном курсу нема 
екстремне ситуације да је само завршни испит једини начин оцењивања, али и о томе 
да не дође до друге екстремне ситуације у којој је рад предавача и студената оптерећен 
пречестим и неадекватним оцењивањем. Из свих предмета вођена је документација о 
редовности долажења. 
 
У протеклој школској години, посебна пажња посвећена је одговарајућем нивоу 
оптерећења студената у оквиру програма сваког предмета. Тако је поштован пажљиво 
избалансиран однос између различитих облика рада (предавања, вежбе, семинари), а 
посебна пажња посвећивала се времену потребном за припрему наставе, као и одабиру 
обавезне и додатне литературе, односно њеном обиму и актуелности. Тежиште се са 
предавања преносило на сарадњу са студентима и самостални рад студената. То је 
нарочито дошло до изражаја у оквиру Прекограничног пројекта „Квалитет у 
образовању, високим школама и универзитетима, уз коришћење иновативних метода и нових 
лабароторија“, у сарадњи Румунија – Србија IPA Cross-Border Cooperation Programme 
2010, у којем су равноправно и значајно били ангажовани и студенти наше Школе. 
Неке активности и фотографије ће бити дате у прилогу, али и у оквиру извештаја за 
стандард 6.  
 
У исто време, студијски програми су били конципирани тако да је студент преузимао 
одговорност за учење редовно се припремајући за наставу, редовно и активно 
учествујући у њој и одговарајући на захтеве предиспитних обавеза (које, између 
осталог, подразумевају учестале колоквијуме, који су саставни део испита). Сматрамо 
да смо на тај начин подстицали перманентни рад студената у току студија, као и 
стално праћење њиховог напредовања, што је, донекле, водило растерећењу студената, 
односно смањењу трајања и повећању нивоа квалитета студија. Број изборних 
предмета је знатан, тако да студенти могу да бирају предмете у складу са својим 
интересовањима. Број изборних предмета је усаглашен са важећим стандардима и 
износи 30% од укупног броја предмета. У протеклој школској години предложен је 
одређени фундус нових изборних предмета за које су студенти показали велико 
интересовање. 
 
Висока школа својим статутом и другим актима ближе уређује своје обавезе у погледу 
обезбеђивања услова за квалитетно и благовремено информисање студената о начину 
организовања и времену одржавања свих облика испита. У протеклој школској години 
одржано је 6 испитних рокова. То су били октобарски (2010.год.), јануарско-
фебруарски (2011.год.), мајски (2011.год.), јунски (2011.год.) и септембарски (2011. год.) 
испитни рок. Одржана су и два апсолвентска рока, децембарски (2010. год.) и априлски 
(2011. год.) Важно је да се нагласи да су на састанцима Студентског парламента 
студенти одлучили које ће испитне рокове имати, тако да су испитни рокови заказани 
за месеце које су студенти одабрали. То се посебно односило на мајски рок који су 
студенти изабрали да им више одговара него априлски, будући да је у априлу 
одржавана педагошка пракса студената. 
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 Наставници су били дужни да на почетку наставе упознају студенте са програмом 
предмета, распоредом наставе по недељама, односно данима, предвиђеним облицима 
активне наставе (предиспитним обавезама) и начином њиховог вредновања, 
карактером и садржајем испита, списком области и/или питања за испит, структуром 
укупног броја поена и начином формирања оцене. Наставници су били дужни да на 
крају реализације активне наставе обавести студента о укупном броју поена који је 
студент остварио реализацијом предиспитних обавеза.  
 
Студенти су обавештавани о претходно наведеним питањима и путем огласне табле и 
Информатора за студенте ( Информатор - http://www.uskolavrsac.edu.rs).  
 
Поред тога што су транспарентни, у том смислу да је студентима унапред предочен 
програм сваког курса, облици наставе кроз које се програм реализује, литература, 
предиспитне и испитне обавезе које укључују самосталан рад студената у оквиру 
израде семинарских радова или других облика припреме за наставу, квалитет 
програма и задовољство студената и предавача самим програмима, оцењивањем, 
прати се кроз студентску евалуацију и евалуацију предавача, као и чланова катедара, те 
су програми и оцењивање подложни корекцијама и унапређивању. Другим речима, 
сталном самоевалуацијом и евалуацијом рада наставника, напредовања студената и 
студијских програма тежи се перменантном унапређивању и осавремењивању система 
квалитета високог образовања.  
 
Висока школа има механизме за процену и контролу процедура оцењивања. Једна од 
процедура је анализа индекса студената (након полагања одређених испита, након 
дипломирања) и провера колико су поштоване процедуре континуираног оцењивања 
и начин њиховог вредновања, структура укупног броја поена, начин формирања 
оцене и сл. Субјекти који учествују у овој процедури су Комисија за обезбеђење 
квалитета, директор, наставници и сарадници, студенти.  
Комисија за обезбеђење квалитета је акционим планом предвидела и редовно спроводи 
и анализира анкете студената о квалитету рада наставника, о објективности 
оцењивања. Уколико се установи да се неиспуњавају процедуре квалитетног 
оцењивања или одступања, комисија предвиђа корективне мере. У прилогу ће бити 
дате анализе спроведених анкета, њихова анализа и евентуалне корективне мере. 
 
Комисија за обезбеђење квалитета је акционим планом предвидела, и сходно томе, у 
протеклој школској години редовно анализирала успешност студената на испитима.  
Добијени резултати су анализирани и на седницама свих Катедри, Наставног већа, 
Савета школе и на Студентском парламенту. Такође, резултати су објављени на сајту 
наше Школе.  
 
Prosečna ocena u školskoj 2010/11. godini iznosila je 7,33. Najslabiji uspeh (6,81) studenti su 
ostvarili u oktobarskom ispitnom roku, dok je najbolja prosečna ocena (7,62) postignuta u 
junskom ispitnom roku. Srednja ocena u januarsko-februarskom roku je bila 7,52. Ovo 
posebno ističemo, jer su, ipak, januarsko-februarski i junski rok u kojima su uočene i najveće 
prosečne ocene, ispitni rokovi kada je daleko najveći broj studenata izašao na ispite (precizne 
brojke se mogu uočiti u datim tabelama).  

 
 
Услови уписа студената на Високу школу струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“ у Вршцу (у даљем тексту Висока школа) дефинисани су Статутом 
Високе школе (чл. 49, 50, 51, 52, 53) и Правилником о упису студената  и Правилником о 
полагању пријемног испита. Правилници су на предлог Комисије за обезбеђење 
квалитета усвојени на седници Наставног већа 16.01. 2008. године. Последња измена 
(након добијања одељења на Ромском језику) извршена је 9. маја 2009. Услови уписа 
студената и полагања пријемног испита јасно су дефинисани и јавно објављени (на 
сајту). 
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 Правилник о оцењивању 
 
Правилник о оцењивању је на предлог Комисије за обезбеђење квалитета усвојен на 
седници Наставног већа 16.01. 2008. године.  Јавно је објављен (на школском сајту 
http://www.uskolavrsac.edu.rs).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информационих 
ресурса 
 

Висока школа  обезбедила је  студентима уџбенике и другу литературу 
неопходну за савлађивање градива у потребној количини и на време (у том смислу 
набављено је око 1000 библиотечких јединица (812 на српском, 110 на ромском и 80 на 
румунском језику) за нови студијски програм – Васпитач деце јасленог узраста. 

Настава је покривена одговарајућим уџбеницима, практикумима, допунском 
литературом и другим училима, који су унапред познати и објављени (могу се видети у 
сваком појединачном силабусу – доступно путем Информатора, који је објављен на 
сајту установе). 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информационих ресурса 
обезбеђен је спровођењем Правилника о уџбеницима и одржавањем  квантитета и 
квалитета литературе, библиотечких и информатичких ресурса.  
           Библиотека је снабдевена литературом која својим нивоом и ширином обезбеђује 
подршку студијским програмима. Укупан број књижне грађе је око  30 хиљада.   

Висока  школа има обезбеђен одговарајући простор за смештај библиотечког 
фонда (који премашује цифру од 30000), литературе на српском, од тога 6672 наслова 
на румунском језику, а у току је формирање библиотечког фонда на ромском језику 
(110 библиотечких јединица). Читаоница  је светла и пространа (100м2) и доступна 8 
часова дневно; обезбеђен је неограничен приступ Интернету и осталој информатичкој 
опреми. Такође, део библиотеке је „отвореног типа“ који омогућава студентима  
непосредан контакт са библиотечком грађом (приручна литература: збирке, речници, 
енциклопедије, хрестоматије, приручници, практикуми). 
Број коришћених библиотечких јединица у читаоници (књига, часописа, фотокопија и 
сл.) просечно на нивоу  академске године је 4520, а ван библиотеке, просечно на нивоу 
године, број позајмљених библиотечких јединица је 2226. Кад се са овим цифрама 
упореди број студената, може се закључити да су студенти у оквиру библиотеке 
користили доста наставних публикација (у просеку по 22). 
Рад библиотекара праћен је до сада два пута годишње путем извештаја и путем 
студентског изјашњавања. Општа оцена рада библиотеке у оквиру студентске 
евалуације је 3,82.  
У библиотеци постоји могућност да студенти  пишу своје радове (компјутер, штампач), 
као и могућност да неограничено користе Интернет (бежични). 

У циљу обезбеђивања квалитета наставних публикација,  Катедре су (пре 
почетка академске године) вршиле  контролу на основу стандарда квалитета који је 
дефинисан Правилником о наставним публикацијама, и доставиле Извештаје на 
разматрање и усвајање Наставном већу. На основу предлога Катедара и чл.4 
Правилника о наставним публикацијама, Наставно веће је донело  коначну одлуку о 
публикацијама које  ће се уврстити  у наставни проце, на седници одржаној 11.09. 2010. 
године.  
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Доступност ових информација остварена је путем интернет странице и огласне 

табле у установи.   
Право уписа у библиотеку имају сви студенти (на буџету и самофинансирајући). 
Високе школе у Вршцу, уз давање на увид студентске књижице-индекса; при упису, у 
индекс се ставља печат «позајмљене књиге» на почетку сваког семестра, а на крају 
«враћене књиге»; упис у библиотеку је бесплатан, као и све остале информатичке 
услуге.           
Чланови библиотеке имају право: да изнајмљују књиге, да се служе читаоницом, да 
траже информације и консултације од стручних радника у библиотеци, да буду 
информисани о новонабављеним књигама и другој грађи, да траже резервацију књиге, 
да користе рачунарску опрему, да користе интернет. 
          Приручна збирка (часописи, библиографије, речници, лексикони, 
енциклопедије) и ретке, старе књиге могу се користити само у читаоници.         
Коришћење Интернета је бесплатно, садржаје је могуће сачувати на ЦД и ДВД, или 
одштампати. При претраживању предност се даје информацијским и образовним 
садржајима. 
          У оквиру рада библиотеке врши се едукација и обука студената, наставника и 
сарадника за ефективно коришћење библиотеке и осталих информационих ресурса. 
          У склопу читаонице смештен је Легат Милана Пражића са 1000 књига, које су на 
располагању студентима, нарочито за реализацију програма Дечја књижевност и сл. 
Легат – спомен соба Михаила Палова, има фонд од 3500 библиотечке грађе и смештен је у 
делу простора Катедре за методике. 
 
Значајно место имају публикације из Издавачке делатности Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, коју чине 16 наслова, од тога 6 
монографских студија, 6 уџбеника, претежно наставника са наше институције, 3 
зборника и 1 ЦД.  
 
Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 9 
 
У наредном периоду радити на превазилажењу слабости у испуњавању овог елемента 
стандарда садржане су у недовољној  доступности и активности на вредновању 
уџбеника од стране студената. Наиме, до сада су само неки параметри  обухваћени 
студентском евалуацијом (као што су питања доступности литературе и правовремене 
обавештености о врсти обавезне и допунске литературе – видети у прилогу). 
Прикључити библиотеку на COBIISS систем, остварити електонску позајмицу књига и 
увођење вођења електронског каталога књига путем одговарајућег софтвера. 
 
 
 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет 
ненаставне подршке 
 
Савет Школе радио је путем седница којима су присутвовали чланови из састава 
Школе, друштвене средине и представници студентског парламента. Током протекле 
академске године одржане су 3 седнице са дневним редом који се односио на следећа 
питања: 
 

Информације о укључивању у пројекте; 
Усвајање предлога и финасијских планова за 2011. и 2012. годину.; 
Анализа и усвајање предлога и финасијског плана за 2011., 2012., и 2013. годину  

(дугорочни финасијски план); 
Разматрање и усвајање Извештаја рада за академску 2009-2010. годину; 
Разматрање Програма рада Школе за академску 2010-2011. годину;  
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Утврђивање износа школарине; 
Усвајање годишњег финасијског обрачуна; 

 
 
АКЦИОНИ ПЛАН 
 

Снимање оцена студената о квалитету управљања (кроз анкету о квалитету); 
Анализа оцена студената о квалитету управљања; једном годишње; кроз Извештај о 

раду Школе ; 
Кроз Извештај о оцени квалитета управљања  (оцене о раду наставног и 

ненаставног особља) дати предлог мера за унапређивање овога сегмента рада; 
Одлучивање о студијским програмима за нову акредитацију (Наставно веће 

утврђује предлог ; Савет се информише и доноси одлуку). 
 
 
Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
 

Простор испуњава све релевантне урбанистичке, техничко-технолошке  и 
хигијенске услове, са одговарајућим грађевинским и употребним дозволама (зграда је 
наменски грађена). Величина, доступност и квалитет одговарају прописаним 
стандардима.   
 Установа има на располагању  2190 м2 затвореног и око 2.200 м2   отвореног 
простора (спортски терени, зелене површине): У објекту се налазе: 
велики и мали амфитеатар; 6 слушаоница (са по 50 седишта) са елементима 
кабинетског простора (педагогија, психологија, методике, страни језици, музичко 
васпитање, ликовно васпитање…); 5 просторија за менторски рад; свечана сала;  
библиотека са близу 30000  библиотечких наслова, читаоница са неограниченим 
интернетом, рачунарима и штампачем;  студентски клуб; кабинети за катедре; 
канцеларијски простор (4); фискултурна сала са 2 свлачионице;  улазни хол  са 
огласним таблама, ходници (светли и пространи).  

У комплексу ВУ налази се спортски терен (недавно реновиран и осавремењен 
средствима непознатог донатора), а у непосредној је и градски стадион са спортским 
теренима, који се, уз школске терене, повремено користе за потребе наставе, вежби и 
рекреације. 
 Високошколска установа има адекватну техничку (бидео-бим (2), лап-топ (4), 
пројекторе, рачунаре, скенере, штампаче...) и специфичну опрему (нпр.  клавир (4), 
пианино...) која обезбеђује квалитет наставе, вежби и семинара. 
 Сви запослени (наставно и ненаставно особље) и студенти имају приступ 
информацијама у електронској форми (сајт школе, блог, прикључак свих рачунара на 
бежични интернет) и путем огласне табле (за студенте и наставнике). 
            Укупно на располагању студентима, у кабинету за информатику је 25 PC 
рачунара (50 радних места), а у библиотеци још два са директном интернет бежичном 
линијом.  
            Кабинети професора су опремљени компјутерима са пратећом опремом 
(штампач, скенер, независном интернет линијом); за потребе наставе на располагању 
су још 10 графоскопа (од тога 2 преносна) и 6 лаптоп рачунара. 
 
У просторијама информатичког кабинета, читаонице, секретара и катедри, могу се за 
потребе наставе, научно-истраживачког рада, припремања испита и семинара, 
скенирати, штампати и нарезивати материјали.   
 
У протеклој години, из сопствених средстава установе урађено је кречење ентеријера и 
екстеријера, фарбање столарије и грејних елемената. Најзначајнија улагања извршена 
су код комплетног реновирања малог амфитеатра, што ће умногоме допринети 
побољшању услова рада. 
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Из средстава са пројекта ИПА набавњено је: 4 нова компјутера, 2 лап-топа, 12 клупа са 
механизмом и делови за котларницу – пламена глава горионика. 
    
Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11 
 
Обим и структура квалитета простора и опреме у Високој школи је обезбеђен, а  
препоруке се односе на потребу сталног усклађивања  капацитета простора и опреме 
са потребама наставног процеса и бројем студената (посебно када се испитни рокови 
поклапају са наставним процесом).  
Повећати доступност услуга рачунарског центра и континуирано га осавремењавати. 
 
Приступ информацијама у електронском облику учинити доступнијим (како 
студентима, тако и наставницима) у смислу повећања обима информација (нпр: 
периодично обавештавање о новим библиотечким јединицама; распореду полагања 
дипломских испита и остало, у складу са потребама студената и наставника). 
 
Стандард 12: Финансирање  
 
Високошколска установа има дугорочно обезбеђена финансијска средства, неопходних 
за реализацију наставно-научног процеса и других активности. 
 
Извори финансирања Високошколске установе су: 
1. средства која обезбеђује оснивач 
2. школарина   
3. пројекти  ИПА 
4. акредитовани семинари 
5. издавачка делатност 
 
Досадашњи приливи за протеклу академску 2010/2011. годину задовољавали су 
основне потребе Високошколске установе. Ову констатацију је значајно подржала 
чињеница да је у обезбеђеним средствима високо партиципирао износ који је 
обезбеђен путем школарина. Однос сопствених средстава у укупним средствима 
установе је 50%. Ова чињеница је утицала на могућност да се обезбеди боља 
материјално техничка основа рада (инвестиционо одржавање, реконструкција малог 
амфитеатра, кречење дела фасаде, поправка електро инсталације, замена грејних тела 
и др.). Такође су из ових средстава покривани и материјални трошкови (грејање, 
електрична енергија, одржавање хигијене простора, и др.), а посебно је значајно 
нагласити да су овим средствима омогућена учешћа професора на иностраним и 
домаћим научним скуповима, куповина савремене стручне литературе, итд. Из ових 
средстава обезбеђено је финансирање научно истраживачког рада - пројекти: 

Унапређивање квалитета високошколске наставе 
Истраживачке могућности унапређивања педагошке праксе 
 

 Школа је самостално планирала распоред и намену финансијских средстава, за 
период текуће године, за предходну годину, као и планирање дугорочног 
финансијског плана за период 2011-2013. година. Овим плановима је обезбеђена 
реалност финансирања институције, односно, финансијска стабилност и ликвидност 
за дужи временски период.  
 
Јавност и транспарентност извора финансирања, употребу финансијских средстава, 
Школа је обезбедила кроз утврђивање финансијских планова на Савету Школе и кроз 
извештај о пословању, односно, годишњи обрачун, такође на Савету Школе. 
 
 
АКЦИОНИ ПЛАН 
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Директорка школе, на основу периодичних извештаја, службе рачуноводства, и на 
основу података службе за студентска питања, обавештава Наставно веце, 
периодично о тренутном стању и о очекиваним приливима, а на основу тога 
закључује се о реалности предходних пројекција и даљим могућностима. 

Израда и предлог финансијског плана за 2012. годину, односно, његово усвајање у 
фебруару 2012. године. 

Усвајање годишњег известаја за 2011. годину. 
Доношење одлука о евентуалном партиципирању за нове пројекте . 

 
 
 
 
 
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
 
 У школској 2010/2011. години два представника студената су била чланови Комисије 
за обезбеђење квалитета. Ове представнике је делегирао студентски парламент. 
 
Представници студената, чланови Комисије за обезбеђење квалитета, на седницама 
Комисије су износили своје сугестије за унапређење Стратегије и осталих докумената 
којима се обезбеђује квалитет Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача у Вршцу (даље у тексту ВШ). 
 
У периоду од 26.5. до 27.5. и од 30.5. до 31.5.2011. спроведене су анкете којима су 
испитана мишљења студената о следећим областима самовредновања: 
 
1. педагошком раду наставника, 
2. раду ненаставног особља (библиотекара и референта за студентска питања), 
3. опремљености ВШ наставним средствима, 
4. студијском програму „струковни васпитач“, 
5. радном оптерећењу студената, 
6. органима управљања ВШ (Савету, Наставном већу, директору), 
7. објективности оцењивања. 
 
Поред студената који су били укључени у ове области самовредновања, дипломирани 
студенти су, путем анкете, вршили процену компетенција које су стекли након 
завршетка студија на ВШ. 
 
Резултати анкетирања су доступни јавности и истакнути су на огласној табли и 
интернет сајту ВШ.  
 
 
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
 
ВШ је током школске 2010/2011. год. обезбедила спровођење свих стандарда и 
активности у оквиру процеса самовредновања. 
 
ВШ је обезбедила унапређивање услова и инфраструктуре за периодично праћење 
квалитета ВШ. У том смислу, Комисија за обезбеђење квалитета ВШ је радила на 
усавршавању постојећих упитника за самовредновање. Конструисана су и два нова 
упитника: Упитник за наставничку евалуацију наставе и Упитник за самопроцену 
компетенција дипломираних студената. Такође, рађено је на унапређењу Стратегије за 
обезбеђење квалитета и Акционог плана Комисије за квалитет ВШ. Осавремењени су 
рачунари и софтвер неопходни за обраду података о самовредновању. 
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Обезбеђене су повратне информације о компетенцијама дипломираних студената на 
два начина: а) прибављена су мишљења предшколских установа о компетенцијама 
запослених студената који су студије завршили на ВШ и б) дипломираним студентима 
је, након дипломског испита, задаван Упитник за самопроцену компетенција 
дипломираних студената. 
 
Самовредновање ВШ спроведено у школској 2010/2011. години је наставак 
самовредновања која се спроводе периодично, сваке школске године, почев од 
2007/2008.  
Са резултатима самовредновања упознати су:  
  1. наставници на седницама Наставног већа, 
  2. студенти преко својих представника из студентског парламента, који су   
      присуствовали седницама Наставног већа, 
  3. шира јавност, путем интернет сајта ВШ.     
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