
Стандард 5: Курикулум 

 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних 

предмета и модула и њихов опис.  

 

Опис  

 

Суштинске одреднице којима смо се водили у изради новог наставног плана за 

струковне студије васпитача су следеће: усаглашеност наставних предмета и 

оптерећења студената (теоријска и практична настава); број часова које ће студенти 

проводити на практичној настави је већи од броја часова теоријске наставе у 

односу на досадашње планове; због праћења трендова у савременом образовању (у 

складу са Болоњском декларацијом), наставни предмети у студијском плану су 

једносеместрални, током којих се студенти перманентно евалуирају у оквиру 

предиспитних обавеза, након чега следе испити – тиме се тежи повећању 

ангажовања студената током студија; због настојања да студенти буду једнако 

оптерећени, сваки семестар носи 30 ЕСП бодова, а број часова је од 20 до 22 часа 

недељно. Курикулум обухвата обавезне предмете, изборне предмете, педагошку 

праксу и дипломски рад. Однос општих и стручних предмета, као и обавезних и 

изборних, је у складу са наведеном наставном филозофијом и истакнутим 

циљевима студија за  васпитаче. 

Опис свих предмета на студијском програму Струковни васпитач у складу са 

прописаним стандардима, садржи: назив, тип предмета, годину и семестар студија, 

број ЕСПБ, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и 

компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену 

литературу, методе извођења наставе и начин провере знања и оцењивања.   

 

Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски 

програм  првог нивоа студија  

Табела 5.2. Спецификација  предмета  

Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе   

Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада   

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму  

Табела 5. 4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу 

предмета: Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки 

предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни 

 

Евиденција: Распоред часова-Прилог 5.1, Књига предмета (у документацији  и на 

сајту институције)-Прилог 5.2, Одлука о прихватању студијског програма од 

стране стручних органа високошколске установе-Прилог 5.3 

 


