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Школска 2019/2020. година
ДРЖАВНА, АКРЕДИТОВАНА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
СА ТРАДИЦИЈОМ ОД ПРЕКО 60 ГОДИНА
УПИСУЈЕ 13. ГЕНЕРАЦИЈУ СТУДЕНАТА НА АКРЕДИТОВАН И
ЈЕДИНСТВЕН У РЕГИОНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Студијски програм Струковни васпитач за традиционалне игре заснован је на
образовном концепту чија структура проистиче из педагошко-психолошкoг научног
поља. Овај нови концепт придаје значај предметима из области науке о музици,
етномузикологији, етнокореологији, етнологији и антропологији али и педагошкопсихолошким и методичко-дидактичким предметима као и практичном искуству.
УСЛОВИ ЗА УПИС
Основне струковне студије се уписују након завршене средње школе
(четворогодишње). Кандидати подлежу провери физичких, музичких и говорних
способности, а на класификационом испиту полажу Тест опште културе и
информисаности.
СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Сврха студијског програма Струковни васпитач за традиционалне игре сагледана је
кроз два аспекта: релевантности за тржиште рада (звање се налази на допуњеној
Листи стручних, академских и научних назива са скраћеницом струк. васп. за трад.
игре) и релевантности за даље школовање (могућност даљег школовања на нашој
школи, на другом нивоу студија: специјалистичке струковне студије).
ДИПЛОМА
Након што испуни све обавезе предвиђене студијским програмом и одбрани
дипломски рад који представља теоријски, истраживачки или комбинован теоријскоистраживачки рад, студент стиче звање Струковни васпитач са додатком дипломе:
за традиционалне игре.

КВАЛИТЕТ, САВРЕМЕНОСТ И МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм смера Струковни васпитач за традиционалне игре први пут
акредитован школске 2006/2007. Са другом акредитацијом школске 2017/18.године,
осмишљен је и израђен заједничким радом тима састављеног од експерата из
области етнологије, етномузикологије, етнокореологије и области музике и
извођачких уметности. Приликом израде студијског програма, узимани су у обзир
захтеви које студент, будући васпитач за традиционалне игре, мора испунити како би
стекао очекиване квалификације за обављање своје будуће професије. Студијски
програм је упоредив са програмима студија на угледним европским високошколским
установама и факултетима.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Школа има могућност уписа студената из буџета као и
самофинансирајућих (висина школарине за самофинансирајуће
студенте износи 48.000,00 динара, са могућношћу плаћања у 8
месечних рата).
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СТУДЕНТЕ ШКОЛА ОРГАНИЗУЈЕ НАСТАВУ И КОНСУЛТАЦИЈЕ
СУБОТАМА.
БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ ИМАЈУ ПРАВО И МОГУЋНОСТ ДА КОРИСТЕ ДОМ УЧЕНИКА
И СТУДЕНАТА „НИКОЛА ВОЈВОДИЋ“ У КИКИНДИ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У БЛИЗИНИ
ЦЕНТРА ГРАДА www.dukikinda.edu.rs
БРОЈ ТЕЛЕФОНА 0230/436-212

КОНКУРС, УСЛОВИ ЗА УПИС НА ВИСОКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ,
БРОЈ БУџЕТСКИХ МЕСТА И ЦЕНА ШКОЛАРИНЕ ЗА
САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ
ШКОЛЕ
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