ОСНОВНА УПУТСТВА ЗА ПРИЈАВУ ТЕМЕ И ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ
ИСПИТА НА МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
Студент може изабрати тему мастер рада из било ког предмета који је предвиђен мастер
студијским програмом.
Након усвојене теме мастер рада, студент ради студијски пројекат истраживања који мора
бити одобрен од стране наставника – ментора.
Студент у оквиру предмета Стручни истраживачки рад, обавља истраживање и пише
извештај о обављеном истраживању у форми семинарског рада (нацрт/пројекат мастер рада)
који треба да одбрани. После положеног испита из предмета Стручни истраживачки рад
студент пише Мастер рад који садржи резултате из претходног (поменутог рада).
Мастер рад је пројекат у којем се решава практични проблем из области предшколског
васпитања и образовања, који је прихваћен од стране високошколске установе у сарадњи са
предшколском установом. Мастер рад се ради у предшколској установи са којом
високошколска установа има закључен уговор.
Мастер рад се може пријавити најраније на почетку трећег семестра.
Услов за одбрану мастер рада су положени сви испити на студијском програму.
Кандидат, након идентификовања проблема/пројекта у предшколској установи, и усаглашене
теме мастер рада са наставником-ментором, подноси захтев (образац је на сајту Школе)
Наставно стручном већу за одобрење израде мастер рада.
Комисија за одбрану мастер рада састоји се од три члана: два члана (ментор и председник
комисије) су наставници који учествују у настави на мастер студијама, а трећи члан је
васпитач-ментор.
У једној школској години наставник може преузети менторство на завршним мастер радовима
у оквиру одобреног броја које одређује Наставно стручно веће почетком школске године.
По завршеној изради мастер рада, студент предаје Одсеку за студентска питања завршни рад
од 1. до 15. у месецу. Мастер рад се предаје у четири примерка штампане верзије и једној
електронској верзији (CD). Мастер рад се предаје у тврдом повезу.
Извештај о подобности мастер рада за одбрану ментор доставља Одсеку за студентска питања,
најкасније у року од 30 дана од пријема рада на читање.
Мастер рад са Извештајем ментора, изузев ако је рад враћен на дораду, ставља се на увид
јавности 15 дана. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној
табли Школе и на сајту Школе.
Након протека рока за увид јавности, ментор у договору са кандидатом и члановима Комисије
одређује термин одбране мастер рада и о томе обавештава Одсек за студентска питања који
доставља студенту обавештење о времену и месту јавне одбране мастер рада.
Обрана завршног рада може трајати највише 45 минута. Усмено излагање студента може
трајати највише 20 минута.
Ако Комисија оцени мастер рад оценом „недовољан“ (5), студенту неће бити дозвољено да
приступи усменој одбрани мастер рада. Усмена одбрана мастер рада оцењује се оценама од
недовољан (5) до одличан (10). Коначну оцену одбране мастер рада чини просек оцене
писаног рада и оцене усмене одбране мастер рада.
Подаци о одбрани мастер рада чланови Комисије уносе у Књигу записника о полагању
завршног испита на мастер струковним студијама, који потписују сви чланови Kомисије.
Завршетком мастер струковних студија на студијском програму Струковни мастер васпитач
стиче се диплома са струковним називом струковни мастер васпитач (скр. струк. маст. васп. ).
Уз диплому се издаје и додатак дипломи.

Списак предмета, наставника-ментора и васпитача-ментора

предмет

наставник ментор

1. Методологија истраживања

др Мирсада Џаферовић

2. Холистички приступ у
психомоторном развоју
предшколског детета

др Ангела Месарош Живков

3. Психологија деце са посебним
потребама

др Јелена Мићевић
Карановић

4. Дете и медији

др Љиљана Крнета и
др Александар Јоксимовић

5. Традиција у пракси
предшколског детета

др Милан Мађарев

6. Савремени методички правци
у предшколском васпитању и
образовању

др Данијела Радловић
Чубрило

7. Активности предшколског
детета у природној и
друштвеној средини

др Данијела Радловић
Чубрило и
др Николета Кукучка
Стојановић

8. Припрема деце са сметњама у
развоју за полазак у школу

др Загорка Марков

9. Академско писање

др Јелена Мићевић
Карановић и
мр Србислава Павлов

термин, место консултација и email (као и у терминима датим у
Информатору који се односи на
радне суботе)
ПОНЕДЕЉАК
11.00 – 13.00
Кабинет број 4
dzaferovic.021@gmail.com
ПОНЕДЕЉАК
11.30 - 12.30
УТОРАК
11.00-12.00
Кабинет директора
angelamesaros.zivkov@gmail.com
СРЕДА
9.30 – 9.50
14.00 – 14.40
Кабинет број 8
micevicj@sbb.rs
др Љиљана Крнета:
ЧЕТВРТАК
9.30 – 10.30
Информатички кабинет
ljiljanakrneta@gmail.com
___________________________________________
др Александар Јоксимовић
ПЕТАК
14.00 – 15.00
Кабинет број 4
aleksandar_joksimovic@yahoo.com
ЧЕТВРТАК
12.10 – 13.10
Кабинет број 5
mmadjarev@gmail.com
СРЕДА
12.30 – 13.30
Кабинет број 1
danijela.radloviccubrilo@gmail.com
СРЕДА
12.30 – 13.30
Кабинет број 1
danijela.radloviccubrilo@gmail.com
____________________________________________
др Николета Кукучка Стојановић
радним СУБОТАМА од 9.00 - 10.00
Кабинет број 1
nikoleta.kukuckastojanovic@gmail.co
m
ПОНЕДЕЉАК
10.00 – 11.00
Кабинет број 2
zagorka.markov@gmail.com
др Јелена Мићевић Карановић:
СРЕДА
8.50 - 9.50 и
14.00 - 15.00
Кабинет број 8
micevicj@sbb.rs

10. Праћење развоја и планирање
васпитно-образовног рада за
децу са сметњама у развоју

др Загорка Марков

11. Кинезитерапија у раду са
децом предшколског узраста

др Роса Шапић

12. Интермедијалност у
књижевним садржајима за
децу предшколског узраста

др Тамара Грујић

13. Дидактичко – методичке
перспективе у пракси рада
васпитача

др Миланка Маљковић

14. Дечја креативност у свету
уметности и културе

др Милорад Степанов

15. Академски енглески језик

Тања Бркљач, мастер

16. Игра као центар предшколског
курикулума

др Драгана Малешевић

17. Музичка култура и
предшколско дете

др Кристина Плањанин
Симић и
Гордана Рогановић, мастер

18. Системи управљања у
образовању

др Јасмина Арсенијевић и
др Александар Јоксимовић

мр Србислава Павлов:
УТОРАК
8.50 – 9.50
Кабинет број 8
pavlovs@vaspitacka.edu.rs
ПОНЕДЕЉАК
10.00 – 11.00
Кабинет број 2
zagorka.markov@gmail.com
ПЕТАК
16.30 – 17.30
Кабинет број 2
sapicdr@gmail.com
ЧЕТВРТАК
14.45 – 15.45
Кабинет број 1
tamaragrujic77@gmail.com
ПОНЕДЕЉАК
13.50 -15.50
Кабинет број 8
maljkovicm62@gmail.com
СРЕДА
11.00 – 13.00
Кабинет број 5
stepaslikar@gmail.com
СРЕДА
12.00 – 14.00
Кабинет број 8
brkljact@vaspitacka.edu.rs
СРЕДА
9.30 – 10.30
Кабинет број 1
vsk.dmalesevic@gmail.com
др Кристина Плањанин Симић:
ПЕТАК
8.45 - 9.45
Кабинет број 2
kristina.planjanin.simic@gmail.com
____________________________________________
Гордана Рогановић:
УТОРАК 9.40 - 10.40
Кабинет број 2
gordana.roganovic021@gmail.com
др Јасмина Арсенијевић:
радним СУБОТАМА
Кабинет број 1
arsenijevicjasmina@gmail.com
____________________________________________
др Александар Јоксимовић
ПЕТАК
14.00 – 15.00
Кабинет број 4
aleksandar_joksimovic@yahoo.com

Васпитачи-ментори
Списак ће бити накнадно објављен јер их одређује Предшколска установа након пријаве теме на
захтев Школе.
УПРАВА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

