
Драги студенти, 

 

Добро дошли у Високу школу струковних студија за васпитаче у 

Шапцу. Постоји много разлога због којих ћете лако одлучити да 

студирате на овој Школи. 

 

Истичемо само најбитније: 

 

1. дугогодишња традиција ове државне школе са великим амбицијама и значајним 
потенцијалима,  

2. студијски програми успешно акредитовани и реакредитовани,  
3. акредитоване мастер струковне студије,  

4. савремен приступ настави и учењу,  
5. изузетан наставнички кадар,  
6. флуентна комуникација између студената и професора,  
7. одлично организована редовна студентска пракса у предшколским установама,  
8. највише оцене послодаваца и свршених студената о стеченим компетенцијама студената,  
9. препознавање квалитета наших студената и могућност запошљавања у великим 

центрима,  

10. амбијент погодан за учење са добро опремљеним амфитеатром, бројним учионицама, 
савременом рачунарском лабораторијом, библиотеком, простором за рад Студентског 

парламента, као и одлична локација Школе у самом центру Шапца.  

 

Школа има два студијска програма на основним струковним студијама (са могућношћу уписа 180 

студената): струковни васпитач са два модула (за рад са децом раног узраста и за рад са децом 

предшколског узраста) и медицинска сестра васпитач. 

 

Свим струковним васпитачима Школа пружа широке могућности за даљи наставак образовања 

на вишем ступњу, специјалистичким струковним студијама, на савремених студијским 

програмима који су тако конципирани да одговоре захтевима нових, трансформисаних 

предшколских установа, да одговоре подигнутом квалитету програма и услуга у вртићима. У 

школској 2018/19. Школа ће реализовати специјалистичке студије на студијским програмима 

другог степена: 

 

1. Образовање струковних васпитача - специјалиста за методику реализације припремног 
предшколског програма 

2. Образовање струковних васпитача - специјалиста за физичко васпитање 
3. Образовање струковних васпитача - специјалиста за рад са децом раног узраста 

 

Од изузетне важности су мастер струковне студије на другом степену високог образовања, 

програм Струковни мастер васпитач, на који се уписује 110 студената, којим се заокружије 

целина образовања струковних васпитача. 

 

Само са вама можемо да градимо и унапређујемо ову институцију.  

 

Желимо вам добродошлицу у нашу Школу. 

 

 

 

Dr sci. med. Светлана Карић, директор 


