
Стандард  5 : Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад 
Високошколска установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки и 

уметнички рад. 

  Висока васпитачка школa „Михаило Палов“ у Вршцу осмишљава, припрема и 

реализује научноистраживачке, стручне и друге врсте програма, као и националне и 

међународне пројекте и утврђује поступак и критеријуме за систематско праћење и 

оцењивање обима и квалитета научноистраживачког рада наставног особља.  

 Садржај и резултати научноистраживачког, уметничког и стручног рада установе 

усклађени су са циљевима високошколске установе и са националним и европским 

циљевима и стандардима високог образовања, а односе се на осмишљавање и реализацију 

научноистраживачких пројеката у области образовања и васпитања, између осталог и на 

организацију тематског округлог стола посвећеног даровитости (седамнаести по реду) и 

објављивање зборника радова изложених на округлом столу.  

 Знања до којих високошколска установа долази спровођењем 

научноистраживачког и уметничког рада укључују се у наставни процес. У складу с тим, у 

току школске 2011/12. Висока школа подржава 6 програма стручног усавршавања 

акредитованих од стране Завода за унапређивање васпитања и образовања: Оцењивање у 

школи,  Педагошке компетенције наставника из угла друштва знања, Когнитивни стил у 

функцији индивидуализације наставе, Едукација за идентификацију и рад са радовитом 
децом, Модели професионалног развоја наставника,  и Методе и технике развијања 

ствараштва. 

 Висока школа подстиче и обезбеђује услове наставном особљу да се активно бави 

научноистраживачким, уметничким и стручним радом и да што чешће објављује 

резултате тог рада и подстиче учешће на научним и стручним скуповима у земљи и 

инострантсву. Наставници Високе школе укључени су у реализацију пројеката које 

подржава Министарство просвете и науке.  

 Висока школа  обавља и подстиче издавачку делатност у складу са својим 

могућностима (континуирано од 1994. године издато је до сада више од 100 публикација – 

монографија, књига, уџбеника, практикума, зборника).  

 У складу са чињеницом да се на њој одвија настава и на ромском и румунском 

језику, Висока школа активно сарађује са сродним установама у суседној Румунији, али и 

у свом непосредном окружењу. Посебан допринос овој сарадњи представља и пројекат 

суседске сарадње који се тренутно реализује (IPA програм) под називом  Quality in 

education, colleges and universities using innovative methods and new laboratories у трајању 

од 18 месеци који Висока школа као партнер спроводи у току 2011. и 2012. године у 

сарадњи са Универзитетом Ioan Slavici из Темишвара, а подржава га Делегација Европске 

уније.  

Табела 5.1. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на 

универзитету 

Табела 5. 2. Листа научноистражвачких пројеката који се тренутно реализују у 

високошколској установи  

Табела 5.3 Листа сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке  

пројекате који се тренутно реализују у високошколској установи  

Табела 5.4 Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној 

календарској години  

Евиденција: План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада-Прилог 5.1 

Документ о акредитацији установе као НИО – Прилог 5.2, Годишњи извештај установе 

или сродан документ- Прилог 5.3 , Списак  најзначајнијих објављених резултата установе 

за предходну календарску годину (систематисан по ознакама ресорног Министарства, не 

више од 50 референци)-Прилог 5.4 

 


