
Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 

 

На основу члана 21 Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова, Наставно веће 

Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, на седници одржаној 12. маја 2014. године 

донело је следећу  

 

О Д Л У К У 

о 

ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

I 

1. Утврђује се међусобна еквиваленција предмета студијских програма Образовање струковних 

васпитача предшколске деце из 2012. и Струковни васпитач деце јасленог узраста ради дошколовања 

студената који су завршили студије на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу: 

РБ Статус 

предмет

а 

Студијски програм 

Образовање струковних 

васпитача предшколске деце  из 

2012 

 

 

Студијски програм 

Струковни васпитач деце 

јасленог узраста 

ЕСПБ 

  ПРВА ГОДИНА  ПРВА ГОДИНА  

1 обавезан Социологија образовања признаје се  Социологија образовања 5 

2 обавезан Савремени српски језик признаје се Савремени српски језик 5 

3 обавезан Општа педагогија признаје се Општа педагогија 5 

4 обавезан Психологија развоја личности признаје се Психологија развоја личности 5 

5 обавезан Информатика са рачунарством 

 

признаје се Информатика са рачунарством 
5 

6 обавезан Телесни развој и здравствено 

васпитање 
признаје се 

Телесни развој и здравствено 

васпитање 
5 

7 обавезан Страни језик  (I) признаје се Страни језик  (I) 5 

8 обавезан Књижевност за децу признаје се Књижевност за децу 5 

9 обавезан Предшколска педагогија признаје се Предшколска педагогија 5 

10 обавезан Психологија предшколског детета признаје се Психологија предшколског детета 5 

11 обавезан Вокално-инструментална настава 

 

 

признаје се Вокално-инструментална настава 

 5 

12 обавезан Методика васпитно-образовног рада 

(I) 

признаје се Методика васпитно-образовног рада (I) 
4 

13 обавезан Методика васпитно-образовног рада 

(II) 

признаје се Методика васпитно-образовног рада 

(II) 
4 

14 обавезан Методологија педагошких 

истраживања 

признаје се Методологија педагошких 

истраживања 
4 

15 обавезан Стручно-педагошка пракса 1 признаје се Стручно-педагошка пракса 1 6 

      

  ИЗБОРНА ГРУПА 1    

16 изборни Страни језик 2 признаје се Страни језик 2 4 

17 изборни Култура говора и комуникације признаје се Култура говора и комуникације 4 

18 изборни Медијска и визуелна култура признаје се Медијска и визуелна култура 4 

19 изборни Музичка радионица признаје се Музичка радионица 4 

  ДРУГА ГОДИНА  ДРУГА ГОДИНА  

20 обавезан Методика развоја говора 1 признаје се Методика развоја говора 4 

21 обавезан Методика упознавања околине (I) признаје се Методика упознавања околине (I) 4 

22 обавезан Методика музичког васпитања (I) признаје се Методика музичког васпитања (I) 4 

23 обавезан Стручно-педагошка пракса 2 признаје се Стручно-педагошка пракса 2 6 

  ИЗБОРНА ГРУПА 2  ИЗБОРНА ГРУПА 2  

24 изборни Психологија дечје игре признаје се Психологија дечје игре 4 

25 изборни Сценска уметност признаје се Сценска уметност 4 

26 изборни Дидактичко-игровна средстава признаје се Дидактичко-игровна средстава 4 

27 изборни Луткарска радионица признаје се Луткарска радионица 4 
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  ТРЕЋА ГОДИНА  ТРЕЋА ГОДИНА  

28 обавезан Методика развоја говора (II) признаје се Методика развоја говора (II) 4 

29 обавезан Методика упознавања околине (II) признаје се Методика упознавања околине (II) 4 

30 обавезан Методика физичког васпитања (I) признаје се Методика физичког васпитања (I) 4 

31 обавезан Методика ликовног васпитања (I) признаје се Методика ликовног васпитања (I) 4 

  ИЗБОРНА ГРУПА 3    

32 изборни Васпитање за толеранцију: 

инклузивност и мултикултуралност 
признаје се 

Васпитање за толеранцију: 

инклузивност и мултикултуралност 
4 

33 изборни Сарадња породице и дечјег 

вртића 
признаје се 

Сарадња породице и дечјег вртића 
4 

34 изборни Хигијена признаје се Хигијена 4 

 

2.Обавезни предмети који се полажу нису обухваћени еквиваленцијом и утврђени су студијским 

програмом Струковни васпитач деце јасленог узраста, односно Образовање струковних васпитача 

предшколске деце. 

3. Студент полаже изборне предмете који нису обухваћени признавањем ЕСПБ бодова у складу са 

студијским програмом. 

 

II 

1. Утврђује се еквиваленција предмета студијских студијских програма Образовање струковних 

васпитача предшколске деце из 2007. и Струковни васпитач деце јасленог узраста ради дошколовања 

студената који су завршили студије на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу: 

РБ Статус 

предмет

а 

Студијски програм 

Образовање струковних 

васпитача предшколске деце  из 

2007 

 

Студијски програм 

Струковни васпитач деце јасленог 

узраста 

ЕСПБ 

  Назив предмета  Назив предмета  

1 обавезан Социологија образовања признаје се  Социологија образовања 5 

2 обавезан Савремени српски језик признаје се Савремени српски језик 5 

3 обавезан Општа педагогија признаје се Општа педагогија 5 

4 обавезан Психологија развоја личности признаје се Психологија развоја личности 5 

5 обавезан Информатика са рачунарством 1 и 

Информатика са рачунарством 2 

 

признаје се Информатика са рачунарством 5 

6 обавезан Телесни развој и здравствено 

васпитање 
признаје се 

Телесни развој и здравствено 

васпитање 
5 

7 обавезан Страни језик  (I) признаје се Страни језик  (I) 5 

8 обавезан Књижевност за децу признаје се Књижевност за децу 5 

9 обавезан Предшколска педагогија признаје се Предшколска педагогија 5 

10 обавезан Психологија предшколског детета признаје се Психологија предшколског детета 5 

11 обавезан Вокално-инструментална настава 

1 

Вокално-инструментална настава 

2 

 

 

признаје се Вокално-инструментална настава 

 

5 

12 обавеза н Васпитање за толеранцију: 

инклузивност и мултикултуралност признаје се 

Васпитање за толеранцију: 

инклузивност и мултикултуралност - 

изборни 

4 

13 обавезан Методика васпитно-образовног рада 

(I) 

признаје се Методика васпитно-образовног рада (I) 5 

14 обавезан Методика васпитно-образовног рада 

(II) 

признаје се Методика васпитно-образовног рада 

(II) 

4 

15 обавезан Методологија педагошких 

истраживања 

признаје се Методологија педагошких 

истраживања 

4 

16 обавезан Стручно-педагошка пракса 1 и 2 признаје се Стручно-педагошка пракса 1 6 
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17 обавеза н Страни језик 2 признаје се Страни језик 2  -  изборни 4 

18 изборни Култура говора и комуникације признаје се Култура говора и комуникације 4 

19 изборни Медијска и визуелна култура признаје се Медијска и визуелна култура 4 

20 изборни Породична педагогија 
признаје се 

Породична педагогија или Сардња 

породице и дечијег вртића 

4 

21 обавезан Методика развоја говора 1 признаје се Методика развоја говора 4 

22 обавезан Методика упознавања околине (I) признаје се Методика упознавања околине (I) 4 

23 обавезан Методика музичког васпитања (I) признаје се Методика музичког васпитања (I) 4 

24 обавезан Стручно-педагошка пракса 3 и 4 признаје се Стручно-педагошка пракса 2 6 

25 изборни Сценска уметност признаје се Сценска уметност 4 

26 изборни Дидактичко-игровна средстава признаје се Дидактичко-игровна средстава 4 

27 изборни Луткарска радионица признаје се Луткарска радионица 4 

28 обавезан Методика развоја говора (II) признаје се Методика развоја говора (II) 4 

29 обавезан Методика упознавања околине (II) признаје се Методика упознавања околине (II) 4 

30 обавезан Методика физичког васпитања (I) признаје се Методика физичког васпитања (I) 4 

31 обавезан Методика ликовног васпитања (I) признаје се Методика ликовног васпитања (I) 4 

32 изборни  Хигијена признаје се Хигијена 4 

33 обавезан Васпитање за толеранцију: 

инклузивност и мултикултуралност 

признаје се Васпитање за толеранцију: 

инклузивност и мултикултуралност-

изборни 

4 

34 изборни Сарадња породице и дечјег 

вртића 

признаје се Сарадња породице и дечјег вртића 

или Породична педагогија 

4 

 

2. Обавезни предмети који се полажу нису обухваћени еквиваленцијом и утврђени су студијским 

програмом Струковни васпитач деце јасленог узраста. 

Студент полаже изборне предмете који нису обухваћени признавањем ЕСПБ бодова у складу са 

студијским програмом Струковни васпитач деце јасленог узраста. 

 

Наставно веће 

Број: 297/7 

Датум: 12. 5. 2014. године 

Достављено: 

- Архиви Наставног већа 

-     Студентској служби    

-      Архиви                                                     

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


