
Стандард 4: Студије 

 
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и 

циљевима студијских програма. Студијски програми високошколске установе су у складу са 

основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа 

систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских 

програма. 

 

 

Квалификације које означавају завршетак основних струковних студија на 

Високој васпитачкој школи „Михаило Палов“ у Вршцу, стичу студенти: 

- који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном 

образовању и које је на нивоу који омогућава коришћење стручне литературе, али 

истовремено обухвата неке аспекте који се ослањају на кључна знања која се 

подразумевају у оквиру савремених компетенција васпитача; 

- који су у стању да примене своје знање и разумевање на начин који указује на   

професионални приступ васпитно-образовном раду у предшколској установи и који 

имају способности које се најчешће исказују смишљањем и одбраном аргумената и 

решавањем проблема у васпитно-образовном процесу; 

- који имају способност да прикупљају и тумаче савремена теоријска знања из 

области педагогије, психологије и методика, а која се односе на профил васпитача 

који се образује на Високој васпитачкој школи.  

- који имају способност размишљања о релевантним друштвеним, научним или 

етичким питањима која се односе на педагошке процесе; 

- који су у стању да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и 

ширу јавност путем педагошких публикација, одн. истраживачких радова; 

- који су развили способности које су неопходне за евентуални наставак 

студија; 

- који поседују способност за тимски рад. 

Сваки студијски програм је повезана и усклађена целина која обухвата циљеве, 

структуру и садржај, процедуру уписа студената, методе учења и начине провере 

знања, исходе учења и компетенције студената. 
 

 

Табела 4.2. Листа студијских програма који се реализују у високошколској 

установи   

 

Евиденција: Уверења о акредитацији студијских програма (само универзитети и 

академије струковних студија)- Прилог 4.1, Распоред часова за текућу школску 

годину, програма који се реализују у високошколској установи -Прилог 4.2, 

Одлуке о прихватању студијских програма усвојене од стране стручних органа 

високошколске установе-Прилог 4.3 

 


