
 

 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 

програма 

 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке 

и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и 

упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а 

посебно у оквиру европског образовног простора.  

 

Опис (не више од 300 речи) 

 

Студијски план Високе васпитачке школе „Михаило Палов“ у Вршцу, као и програми које 

садржи, усклађен је са студијским плановима и програмима на сродним институцијама у 

низу земаља у западној Европи, као и у земљама у окружењу. Предложени план и програм 

подробније је поређен и структурно и формално усклађен је са сличним плановима по 

којима се васпитачи деце  предшколског узраста образују на следећим институцијама у 

оквиру европског образовног простора: BAKIP (die Bildungsanstalten für 

Kindergartenpädagogik), Аустрија (www.bakip-basop.at), Педагошка висока школа у 

Лудвигсбурку, Немачка (www.ph-ludwigsburg.de), Telemark University College, Норвешка 

(www.hit.no/eng/), Centre Universitaire de Formation des Enseignants et des Formateurs, 

Avinjon, Francuska (www.uni-avignon.fr), Visokom školom za obrazovanje vaspitača u Baji, 

Mađarska (www.ujweb.ejf.hu), као и са Високим учитељским школамa у Осијеку и Пули 

(Хрватска) које школују васпитаче на трогодишњим струковним студијама.   

На основу увида у документацију три приложена инострана програма закључује се да је 

предложени план студија са њима усклађен и упоредив у погледу услова уписа, нивоа и 

трајања студија, као и стицања дипломе. У прилог усклађености говори и чињеница да 

програм обухвата једносеместралне обавезне и изборне предмете који се вреднују 

кредитним системом бодова, прихваћеним у Европи, при чему су пажљиво одмерене 

предиспитне и испитне обавезе студената тако да је број ЕСПБ у складу са оптерећењем 

студената. У исто време, поред тога што прате најновија научна и стручна сазнања, 

заступљени курсеви претпостављају савремене методе и технике поучавања, као и 

континуирано праћење појединачних студената, што такође одговара европским 

трендовима. Пракса студената у предложеном студијском програму представља значајан 

сегмент студија, постепено се интензивира и највише је заступљена у оном делу програма 

који обухвата методичке дисциплине, повезујући научно знање из предметних области, 

методичке вештине и методичку праксу. Такође, пред студенте Високе васпитачке школе 

стављају се исти захтеви као и пред студенте у другим институцијама када је у питању 

обим, квалитет и дужина писања завршног рада.  

Евиденција: Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је 

програм усклађен –Прилог 6.1,2,3, Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром 

праксом у европским институцијама-Прилог 6.4 

 

 

 


