АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕНЕ НА ПОЉУ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ СА ЛИНКОВИМА ПРЕМА
САРАДНИЧКИМ УСТАНОВАМА ВШССОВ

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди установа је
с дугом и богатом традицијом оспособљавања компетентних стручних кадрова
спремних на додатно усавршавање, целоживотно учење и рад на унапређењу
своје професије. Као таква, успешно је акредитовала четири смера основих
струковних студија и програм специјалистичких струковних студија који ће чим то
околности и законска регулатива омогуће, прерасти у мастер програм струковних
студија.
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди трајно је
опредељена ка успостављању, неговању и развијању сарадње с другим
високошколским институцијама и установама културе у региону и шире. Током
протеклих десет година учињено је много на успостављању овакве сарадње и
позиционирању ВШССОВ на образовној мапи Балкана.
Полазна тачка у успостављању међународне сарадње је за сваку од сарадничких
високошколских установа било потписивање споразума о пословно-техничкој
сарадњи којима се дефинишу и ближе одређују видови размене искустава и
знања на пољу организације рада, реализације наставног процеса, научноистраживачког рада, те заједничка реализација пројеката од обостраног интереса,


Дана 29.03.2013. потписан је споразум о међународној сарадњи са два
факултета Западног универзитета из Темишвара, у Румунији, и то:
Филолошким, историјским и теолошким факултетом и Факултетом за
социологију и психологију. Представници све три високошколске установе
били су гости Општине Кикинда и тадашњег Заменика председника
Општине у чијем су присуству потписани споразуми.

http://www.socio.uvt.ro/
http://www.pfc.uvt.ro/



Један од видова међународне сарадње омогућава и Споразум са ЈУ Центар
за културу Колашин из Црне Горе потписан између ове установе културе и
ВШССОВ у марту 2013. године, и који подразумева сарадњу студената и
професора смера Струковни васпитач за традиционалне игре и има за циљ
мотивисање студената, размену искустава, практичан (теренски) рад,
предавања из стручних области, истраживачки рад студената у Црној Гори
и промоције свих смерова ВШССОВ у Црној Гори. Овакав споразум
доприноси повећању броја могућности за остваривање мобилности
студената
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У децембру 2013. године интензивирана је коресподенција са Катедром за
музикологију Факултета друштвених наука Еöтвöс Лорáнд Универзитета из
Будимпеште.

Претходна

сарадња

са

појединим

професорима

овог

факултета подигнута је на виши ниво и обострани труд и жеља за
напретком резултирали су потписивањем споразума о пословно-техничкој
сарадњи. Први резултат овог споразума биће заједничко учешће у
Ерасмус+ пројекту који будимпештански Факултет друштвених наука
покреће ове године.
http://www.elte.hu/en/humanities


У марту 2014. године, потписан је споразум о пословно-техничкој сарадњи с
Универзитетом “Luigj Gurakuqi” из Скадра у Албанији. ВШССОВ добила је
овим чином прилику да учествује у организацији међународне конференције
под називом “Ресеарцх анд Едуцатион – Цхалленгес Тоwардс тхе Футуре”
одржане у Скадру, у мају 2014.

http://unishk.edu.al/sq


У априлу 2014. године потписан је споразум о пословно-техничкој сарадњи
с Јужним државним универзитетом из Ростова на Дону, у Русији. Ова, и

остале наведене високошколске институције су данас партнери Високе
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организацији и реализацији Међународне научно-стручне конференције
Методички дани коју традиционално организује ВШССОВ у Кикинди, под
називом „Компетенције васпитача за друштво знања“.
http://www.euroeducation.net/euro/ru043.htm


Последњи у низу потписаних споразума о пословно-техничкој сарадњи јесте
споразум са институтом „Independent Siberian Institute“ из Новосибирска, у
Русији, потписан новембра 2014. године. Овим споразумом дефинисане су
смернице међународне сарадње ове две установе ка размени искустава и
ифнормација у образовном, методичком и научном раду, размена стручних
кадрова и студената, те припрема и организовање заједничких семинара,
монографија, уџбеника, научних радова, итд.

http://www.isuni.ru/
Као организатор међународне научно-стручне конференције „Методички дани“,
ВШССОВ била је домаћин бројним професорима и педагошким стручњацима из
Мађарске, Румуније и Босне и Херцеговине. Професори са сарадничких
високошколских установа из Хрватске, Русије, Мађарске, Албаније и Босне и
Херцеговине стални су чланови Уредништва Тематског зборника конференције, а
сарађују с Уредништвом и као рецензенти радова пријављених за Конференцију
из иностранства. Посете Конференцији представљају и прилику за пословне
састанке са сарадницима из иностранства на којима се ближе дефинишу планови
и могућности продубљивања и интензивирања билатералне сарадње.

Координатор за међународну сарадњу
Тања Бркљач, мастер

