
 

 

 

 

 
Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs 

ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА 
ДРЖАВНА, АКРЕДИТОВАНА 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

СА ТРАДИЦИЈОМ ОД ПРЕКО 60 ГОДИНА  

 

У П И С У Ј Е 
3ГЕНЕРАЦИЈУ СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

 ДРУГОГ СТЕПЕНА 
УСЛОВИ ЗА УПИС 

 

За упис на мастер струковне студије могу да конкуришу кандидати који имају завршену Високу 
школу струковних студија за образовање васпитача, као и студенти који су завршили друге 
студије из области друштвено-хуманистичких наука, и завршетком студија остварили најмање 
180 ЕСПБ. На мастер струковне студије може конкурисати и лице које је завршило 
специјалистичке  струковне студије другог степена, са најмање 240 ЕСПБ. 

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм Струковни мастер 
васпитач су просечна оцена на завршеним претходним нивоима студија (заокружена на две 
децимале) и дужина студирања, тако да предност приликом уписа имају кандидати са вишом 
просечном оценом на завршеним претходним нивоима студија, а у случају да два кандидата 
имају исту просечну оцену предност има кандидат који је у краћем року завршио претходни 
ниво студија. 
Наставно-стручно веће Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 
донело је одлуку о еквиваленцији студијског програма - Специјалистичке струковне студије и 
преносу ЕСПБ бодова на студијском програму Мастер струковне студије за све студенте који су 
Специјалистичке струковне струковне студије другог степена (акредитоване 2009. и 2014. 
године ) завршили у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, а 
пријављени су за упис на 2. годину студијског програма - Мастер струковне студије. 
Кандидати који нису завршили Високу школу струковних студија за образовање васпитача, 
достављају уверење о положеним испитима или додатак дипломи и студијски програм по којем 
су завршили студије. Веће мастер студија одлучиће о садржају евентуалног диференцијалног 
испита. 
СТУДЕНТИ САМИ СНОСЕ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА - ШКОЛАРИНА ИЗНОСИ 70.000,00 динара. 
Школарина се може плаћати у 10 (десет) једнаких месечних рата 

 



 

 

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО СЕМЕСТРИМА: 

1. Семестар (студент полаже 3 обавезна, 2 од 3 изборна предмета и реализује стручну праксу) 

 Методологија истраживања (3+3) ОБАВЕЗНИ 
 Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског детета (3+3) ОБАВЕЗНИ 
 Психологија деце са посебним потребама (3+3) ОБАВЕЗНИ 
 Дете и медији (2+2) ИЗБОРНИ 
 Традиција у пракси предшколског детета (2+2) ИЗБОРНИ 
 Савремени методички правци у предшколском васпитању и образовању (2+2) ИЗБОРНИ 

Стручна пракса (45 часова) 

2. Семестар (студент полаже 3 обавезна, 2 од 3 изборна предмета и реализује стручну праксу) 

 Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини (2+2)  ОБАВЕЗНИ 
 Припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу (2+2) ОБАВЕЗНИ 
 Академско писање (3+3) ОБАВЕЗНИ 
 Праћење развоја и планирање васпитно-образовног рада за децу са сметњама у развоју 

(2+2)  ИЗБОРНИ 
 Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста (2+2) ИЗБОРНИ 
 Интермедијалност у књижевним садржајима за децу предшколског узраста (2+2) 

ИЗБОРНИ 
Стручна пракса (45 часова)  

3. Семестар (студент полаже 3 обавезна, 2 од 3 изборна предмета и реализује стручну праксу) 

 Дидактичко – методичке перспективе у пракси  рада васпитача (3+3) ОБАВЕЗНИ 
 Дечја креативност у свету  уметности  и културе (2+2) ОБАВЕЗНИ 
 Академски енглески језик (3+3) ОБАВЕЗНИ 
 Игра као центар предшколског курикулума (2+2) ИЗБОРНИ 
 Музичка култура и предшколско дете (2+2) ИЗБОРНИ 
 Системи управљања у образовању (2+2) ИЗБОРНИ 

Стручна пракса (90 часова) 

4. Семестар (студент израђује стручно истраживачки рад) 

Стручно истраживачки рад (0+20) 
Мастер рад  (20 часова) 
 

КОНКУРС, УСЛОВИ ЗА УПИС НА ВИСОКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ, БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ ШКОЛЕ 

www.vaspitacka.edu.rs 
 

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОЗВАТИ:  
Тел/факс: 0230/422-423 

http://www.vaspitacka.edu.rs/

