
 

 

Стандард 6. Наставно особље  

 

Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који 

својом научном, уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење 

основних задатака и циљева установе. Наставно особље компетентно остварује 

студијске програме и испуњава остале додељене задатке. 

 

 

  

Научне и стручне квалификације наставног особља задовољавају потребне 

критеријуме и у складу су са Законом о високом образовању, што омогућава 

испуњење циљева установе. Број запослених наставника је довољан за реализацију 

два програма основних и једног програма специјалистичких студија. Притом, 

ангажовање наставника у складу је са прописаним стандардима и не прелази 

максимално дозвољене вредности.  На Високој васпитачкој школи у Вршцу ради 6 

редовних професора, 3 ванредна професора, 10 професора струковних студија, 4 

предавача, 1 наставник вештина и 4 наставника за извођење практичне наставе. 

Када се ради о укупном броју предмета обухваћених студијским програмима које 

реализују наставници у сталном радном односу са пуним радним временом, овај 

проценат је виши од прописаних 70%. Другим речима, од укупног броја 

наставника, више од 70% је у сталном радном односу са пуним радним временом у 

односу на укупан број предмета на студијским програмима. С обзиром на то да је 

на Високој васпитачкој школи ангажовано 20 наставника са звањем доктора наука, 

њихов број чини далеко више од прописаних 50% од укупног броја запослених.  

 

Када су сарадници у питању, водило се рачуна да број запослених сарадника 

одговара потребама остварења студијских програма  који се реализују на Високој 

васпитачкој школи.  

 

Научне и стручне квалификације запослених одговарају образовно-научном пољу и 

нивоу њихових задужења. Квалификације наставника доказују се дипломама, 

објављеним радовима, учешћем на стручним скуповима,  учешћем у 

истраживачком раду и научним пројектима, као и евиденцијом о педагошким 

квалитетима и одговарајућем професионалном искуству.  

 

На Високој васпитачкој школи наставници се бирају у звања на основу Правилника 

о избору наставника који је јавно доступан.  

 
 

Табела. 6.1А. Преглед броја наставника по звањима ангажованих на високој школи 

струковних студија  

Табела. 6.2А. Преглед броја сарадника  по звањима ангажованих  на високој школи 

струковних студија  

Табела 6.3.  Листа наставника ангажованих са пуним радним временом  



Табела 6.4.  Листа наставника ангажованих са непуним радним временом   

Табела 6.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом  

Табела 6.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом   

Табела 6.7. Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или 

уметничким областима 

Табела 6.8 Укупан потребан број часова  активне наставе у установи на свим 

студијским програмима 

 

 

Евиденција:  Копије радних књижица наставног особља-Прилог 6.1, Правилник о 

избору наставника –Прилог 6.2 , Уговори о ангажовању  наставника са непуним 

радним временом –Прилог 6.3 Сагласност високошколске установе на рад 

наставника на другој високошколској установи – Прилог 6.4 

 


