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На основу члана 7 Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова, Наставно веће Високе школе струковних студија за васпитаче у 

Шапцу, на седници одржаној 16. октобра 2017. године донело је следећу 

 

О Д Л У К У 

о 

ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРЕНОСУ ЕСПБ БОДОВА 

 

1. Утврђује се међусобна еквиваленција предмета студијских програма специјалистичких струковних студија - другог степена високог струковног 

образовања и мастер струковних студија и пренос ЕСПБ бодова студената који су завршили студије на Високој школи струковних студија за 

васпитаче у Шапцу: 

 

Р.Б. Статус 

предмета 

Студијски програм ССС 

Образовање струковних 

васпитача предшколске деце- 

специјалиста за методику 

реализације припремног 

предшколског програма 

 Студијски програм 

МСС 

Струковни мастер васпитач 

Статус 

предмета 

Бр. ЕСПБ 

1 обавезан Увођење деце у свет писане речи признаје се Припрема деце за почетно читање и 

писање 

обавезан 6 

2 обавезан Почетно математичко образовање признаје се Почетно математичко образовање обавезан 6 

3 обавезан  Истраживачки студијски рад признаје се Методологија истраживачког рада обавезан 6 

 Статус 

предмета 

Студијски програм 

Образовање струковних 

васпитача предшколске деце- 

специјалиста за музичко-сценски-

израз детета 

 

 Студијски програм 

МСС 

Струковни мастер васпитач 

Статус 

предмета 

Бр. ЕСПБ 

1 обавезан Дете и сценска уметност признаје се Музичко-сценски израз детета обавезан 6 

2 обавезан Музичка драматизација признаје се Музичко-сценски израз детета обавезан 6 

3 обавезан  Истраживачки студијски рад признаје се Методологија истраживачког рада обавезан 6 
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4 обавезан  Истраживачки студијски рад у 

области дечијег драмског 

изражавања (програм из 2009.) 

признаје се Методологија истраживачког рада обавезан 6 

 Статус 

предмета 

Студијски програм ССС 

Образовање струковних 

васпитача предшколске деце- 

специјалиста за физичко 

васпитање 

 Студијски програм 

МСС 

Струковни мастер васпитач 

Статус 

предмета 

Бр. ЕСПБ 

1 обавезан Психофизиологија раста и развоја и 

унапређење  здравља деце 

признаје се Васпитање за здравље обавезан 6 

2 обавезан Унапређење телесног здравља  и 

психофизиологија раста и развоја 

(програм из 2009.) 

признаје се Васпитање за здравље обавезан 6 

3 обавезан Антропомоторика предшколског 

детета 

признаје се Антропомоторика деце предшколског 

узраста 

обавезан 6 

4 обавезан  Истраживачки студијски рад признаје се Методологија истраживачког рада обавезан 6 

 Статус 

предмета 

Студијски програм 

Образовање струковних 

васпитача предшколске деце- 

специјалиста за рани развој 

детета 

 Студијски програм 

МСС 

Струковни мастер васпитач 

Статус 

предмета 

Бро ЕСПБ 

1 обавезан Нега и васпитање деце раног 

узраста 

признаје се Васпитање за здравље признаје се 6 

2 обавезан  Рани развој детета признаје се Учење у раном детињству признаје се 6 

3 обавезан Истраживачки студијски рад признаје се Методологија истраживачког рада обавезан 6 

 Статус 

предмета 

Студијски програм 

Образовање струковних 

васпитача предшколске деце- 

специјалиста за ликовно 

васпитање 

 Студијски програм 

МСС 

Струковни мастер васпитач 

Статус 

предмета 

Бр. ЕСПБ 
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1 обавезан Дечије интермедијалне активности признаје се Интердисциплинарност и 

интермедијалност у предшколском 

васпитању 

обавезан 6 

2 обавезан Ликовне поетике на дечијем 

узрасту 

признаје се Дечије ликовно стваралаштво Iзборни из 

групе 3 
6 

3 обавезан Истраживачки студијски рад признаје се Методологија истраживачког рада обавезан 6 

4 обавезан Истраживачки студијски рад у 

област ликовног васпитања 

(програм из 2009.) 

признаје се Методологија истраживачког рада обавезан 6 

  Изборни предмети студијских 

програма ССС студија 

 Студијски програм 

МСС 

Струковни мастер васпитач 

  

1 изборни Књижевност у вртићу признаје се Књижевно дело у раду са децом Изборни 

предмет групе 1 

6 

2 изборни Инклузивно васпитање у 

предшколској установи 

признаје се Инклузивно образовање и васпитање Изборни 

предмет групе 2 

6 

3 изборни Математичке игре признаје се Математичке игре Изборни 

предмет групе 3 

6 

4 изборни Математичке игре у припреми деце 

за полазак у школу (програм из 

2009.) 

признаје се Математичке игре Изборни 

предмет групе 3 

6 

2.Предмети који се полажу нису обухваћени еквиваленцијом и утврђени су студијским програмом Струковни мастер васпитач. 

 

Наставно веће 

Број: 597/7 
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