
Стандард 9. Простор и опрема    

        

 

 

 Установа има обезбеђен простор и техничку опрему неопходну за квалитетно извођење 

наставе. Простор који је на располагању за потребе наставе и управе, испуњава све релевантне 

урбанистичке, техничко-технолошке и хигијенске услове, са одговарајућим грађевинским и 

употребним дозволама. 

 На простору од 2190 м
2
 (бруто 4380м

2
) смештене су следеће просторије: 

- велики амфитеатар (185 м
2
 + бина 81м

2
) са 220 седишта (намењен и за рад студентског 

парламента), 

- мали амфитеатар (102м
2
) са 100 седишта,  

- 6 слушаоница (50 седишта) са елементима кабинетског простора (педагогија, психологија, 

методике, страни језици, музичко васпитање, ликовно васпитање…), 

- 5 просторија за менторски рад, 

- 1 свечана сала (70м
2
) са 60 места 

- библиотека (100м
2
) са 29637 књига и око 120 наслова часописа (6853 наслова на румунском 

и 90 на ромском језику), 

- читаоница са 24 седишта и радним столовима (150м
2
), 

- студентски парламент, 

- кабинети за катедре (педагогија-психологија; методике; страни језици; матерњи језици; 

уметност), 

- 4 просторије за административне послове (директор, секретаријат, рачуноводство, 

студентска служба),  

- фискултурна сала (410м
2
) са 2 свлачионице, 

- улазни хол (116м
2
) са огласним таблама. * 

 

У комплексу Школе налази се спортски терен, а недалеко је и градски стадион са 

спортским теренима, који се могу користити за наставу физичког васпитања и рекреације. 

 Кабинет за информатику има 25 компјутера, а у библиотеци су још два са директном 

интернет бежичном линијом.  

           Кабинети професора су опремљени компјутерима са пратећом опремом (штампач, скенер, 

интернет линија); за потребе наставе на располагању су још 5 графоскопа (од тога 2 преносна)  

           Школа располаже са три концертна клавира, једним пианином и одговарајућим аудио-

визуелним средствима: 5 видео бимова, 3 лаптопа, 1 пројектор, 2 музичка стуба. 

            

 

* Детаљније у просторном плану зграде који је дат у прилогу 

 

 

 

Табела 9. 1. Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи – 

универзитету или академији струковних студија 

Табела 9.2 Листа просторија са површином у високошколској установи  

Табела 9.3. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској 

установи  

Табела 9.5  Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским програмима 

Евиденција: Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу-Прилог 9.1    

Извод из књиге инвентара –Прилог 9.2 

 


