
Стандард 10: Организациона и материјална средства 

  

 

Висока васпитачка школа „Михаило Палов“ има обезбеђен простор и опрему неопходну 

за квалитетно извођење студијског  програма Струковни васпитач. Простор испуњава све 

релевантне урбанистичке, техничко-технолошке  и хигијенске услове, са одговарајућим 

грађевинским и употребним дозволама. Користи се око 2190 м
2
 (бруто 4380м

2
). 

Напомињемо да је овај простор плански изграђен и до 1993. године служио потребама 

Учитељске, oдносно, Педагошке академије.  

Простор задовољава стандард од 4м квадратна бруто по студенту, као и оптималну 

површину отвореног простора (спортски терен, зелене површине, уређени прилази).  

Техничка опрема потпуно испуњава услове за савремену наставу, вежбе и истраживачки 

студијски рад. Библиотека има преко 29600 библиотечких јединица и преко 1000 

релевантних за студијски програм Струковни васпитач. Део библиотеке је «отвореног 

типа» - непосредно доступан студентима. Читаоница је, као и библиотека, на располагању 

студентима преко целог дана, као и два Легата (Легат Милана Пражића и Легат - спомен 

соба Михаила Палова). Део библиотечке грађе је на румунском језику, а у новије време и 

на ромском језику. У склопу библиотеке студенти имају два рачунара (са сталном 

конекцијом на Интернет) и штампач. Наставна учила и средства су у складу са 

прописаним  стандардима. Кабинет за информатику пружа студентима могућност сталне 

конекције на Интернет. 

Радни простор за наставнике и сараднике - наставнички кабинети и катедре - пружају 

услове наставницима за самостални рад. 

Обезбеђен је неопходан простор за административне послове и канцеларије за потребе 

референта за студентска питања, секретара и рачуноводства, као и за рад студентског 

парламента.  

Све просторије и опрема у школи у складу су са хигијенско-здравственим и сигурносним 

стандардима и свакодневно доступни студентима. 

 

            

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 

настава на студијском програму: 

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма 

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм  

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму 

Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 

практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји) 

Евиденција: Књига инвентара-Прилог 10.1, Доказ о поседовању информационе 

технологије, броја интернет прикључака и сл.-Прилог-10.2 

 


