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/ 

Година када ће започети реализација 

студијског програма (ако је програм нов): 
2022/2023 

Број студената који студира по овом 

студијском програму: 
/ 

Планирани број студената који ће се уписати 

на овај студијски програм: 
60 

Датум када је програм прихваћен од стране 

одговарајућег тела (навести ког): 

Сенат Универзитета у Крагујевцу, Одлука бр.III-01-433/8 

од 26.5. 2022.  (на предлог Наставно-научног већа 

Факултета медицинских наука Универзитета у 
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Стандарди 

 

Стандард 1. Структура студијског програма 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у одговарајућим 

стандардима) 

Заједнички студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска 

сестра васпитач за стицање стручног назива Струковна медицинска сестра васпитач траје 

шест семестара, односно три школске године укупног обима 180 ЕСПБ и реализује се у оквиру 

поља медицинских наука, област медицинске науке.  

Програм поседује све елементе предвиђене Законом о високом образовању и 

стандардима за акредитацију студијских програма I нивоа студија. Врста студија и исходи 

процеса учења у складу су са законом који утврђује национални оквир квалификација. 

 Основна сврха програма јесте образовање високопрофесионалног кадра у области 

васпитања и неге деце раног узраста. 

Основни циљ студијског програма је квалитетно и темељно образовање струковних 

медицинских сестара васпитача, као базичних носилаца здравствене неге, заштите и 

унапређења здравља деце узраста од 6 месеци до три године. 

Упис се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводe 

га факултети који организују и изводе заједнички студијски програм – Факултет медицинских 

наука и Факултет педагошких наука. На студије првог степена може се уписати лице које има 

претходно завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању. Избор 

кандидата за упис на студијски програм обавља се на основу постигнутог успеха кандидата 

током средњошколског образовања и успеха постигнутог на пријемном испиту, који на јаван 

и унапред прописан начин организују факултети који учествују у извођењу заједничког 

програма. 

Завршетак програма омогућава студентима наставак студија на нивоу специјалистичких 

и мастер струковних студија студија. 

Курикулум програма садржи: 

- 27 обавезних предмета укупне вредности  140 ЕСПБ; 

- 14 изборних предмета од којих студент бира пет, укупне вредности 22 ЕСПБ; 

- обавезну праксу укупне вредности 18 ЕСПБ која се реализује у сваком семестру у 

укупном годишњем трајању од по четири недеље под менторством наставника у партнерским 

установама.  

Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете износи 12,22% што је 

у складу са дефинисаним акредитационим стандардима за програме у области медицинских 

наука. 

Структура студијског програма дефинисана је са 14,44% академско-општеобразовних, 

40% стручних и 45,56% стручно-апликативних предмета од укупног броја ЕСПБ програма, 

што је у складу са постављеним критеријумима. 

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем, спецификација праксе, 

као и њихов начин извођења и бодовне вредности исказане у складу са европским системом 

преноса бодова доступни су у књизи предмета. Књига предмета садржи предуслове за упис 

појединих предмета као и исходе процеса учења сваког предмета. 

Настава се изводи путем предавања, вежби, консултативне наставе, истраживачког 

рада студената (семинарских радова, пројеката, итд). Посебна пажња поклања се 

индивидуалном раду са студентима током консултација и менторског рада при изради 

предиспитних обавеза и семинарских радова. Квалитету наставног процеса доприносе и 

гостовања стручњака из праксе које факултети периодично организују у оквиру радионица, 

стручних скупова и конференција. 

Услови за прелазак са других студијских програма регулисани су општим актима 

факултета. 

Прилози за стандард 1:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције) 

  

Prilozi/Prilog%201.1..pdf
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Стандарди 
 

Стандард 2. Сврха студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.  

Сврха заједничког студијског програма основних струковних студија Струковна 

медицинска сестра васпитач јесте образовање високопрофесионалног кадра у области 

васпитања и неге деце раног узраста. 

Студијски програм обезбеђује стицање савремених теоријских и практичних знања о 

детету, његовом развоју, потенцијалним проблемима у току тог развоја, као и начинима 

њиховог решавања, о здравом детету узраста од 6 месеци до три године, његовом васпитању 

и учењу.  

Програм омогућава развој професионалних компетенција за адекватну негу и 

збрињавање деце узраста од 6 месеци до три године, деце са проблемима у развоју, као и 

хитних стања и повреда код деце. Програмом се развијају и компетенције за истраживање и 

критичко процењивање васпитачке праксе у предшколским установама, за саморефлексију и 

адекватну примену стечених знања и вештина потребних за успешно обављање васпитачке 

професије. 

Овако  одређена сврха студијског програма обезбеђује студенту, будућој струковној 

медицинској сестри васпитачу, да примени индивидуални приступ сваком детету и обезбеди 

његово активно учествовање у процесу учења и развоја. Посебна пажња посвећује се: 

развијању вештина за праћење и подстицање целовитог развоја детета кроз игру и групне 

активности, у заједници вршњака и одраслих; пружању подршке добробити детета кроз 

смислене односе које гради са вршњацима, одраслима и физичким окружењем, водећи рачуна 

о неурофизиолошким специфичностима деце раног узраста, у складу са Основама програма 

предшколског васпитања и образовања - Године узлета (2018).  

Сврха произилази из циљева и задатака установа реализатора заједничког програма 

који се односе на образовање високопрофесионалног кадра и потребама савременог друштва 

за негом и васпитањем деце раног узраста. Сврха је јасно и недвосмислено формулисана и 

усклађена са задацима установа реализатора програма. 

 

Прилози за стандард 2:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) 

 

  

Prilozi/Prilog%201.1..pdf
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Стандарди 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

Циљеви заједничког студијског програма Струковна медицинска сестра васпитач  

одређени су на основу стратешких праваца и развоја предшколског васпитања и образовања 

(Стратегија развоја образовања у Србији до 2030), Основа програма предшколског 

васпитања и образовања - Године узлета и Правилником о стандардима компетенција за 

професију васпитача и његовог професионалног развоја. 

 

Циљеви студијског програма укључују следеће: 

 

- Квалитетно и темељно образовање струковних медицинских сестара васпитача, као 

базичних носилаца здравствене неге, заштите и унапређења здравља деце узраста од 6 месеци 

до три године; 

- Оспособљавање и припрема студента за: а) остваривање функције предшколског васпитања 

и образовања; б) реализацију савремених предшколских курикулума;  в) непосредну негу деце, 

бригу о њиховом здрављу и целовитом развоју (моторно-сензорном, социјално-

емоционалном, интелектуалном); г) сарадњу са породицом и широм друштвеном заједницом; 

- Развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама 

потребним за самостално обављање професије струковне медицинске сестре васпитача, као 

што су вештине стварања повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по 

сопственом програму, откривајући себе и своју околину и у којој ће бити активно у складу са 

својим потребама и могућностима; 

- Оспособљавање студената за унапређивање сопствене професионалне улоге посматрањем, 

анализирањем и критичким расуђивањем васпитне праксе; 

- Оспособљавање студената за стално стручно усавршавање као и јавно професионално 

деловање; 

- Упознавање студената са основним неурофизиолошким карактеристикама деце овог узраста 

и оспособљавање да препознају поремећаје у развоју, њихову рану детекцију и предузимање 

адекватних корака у њиховом збрињавању. 

  

Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима 

високошколских установа које изводе програм.   

Циљеви су усклађени са захтевима тржишта рада  и дефинисаним Националним 

оквиром квалификација.  

Прилози за стандард 3:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) 

 

  

Prilozi/Prilog%201.1..pdf
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Стандарди 

 

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које 

су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације 

која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира 

квалификација. 

Компетенције студената студијског програма Струковна медицинска сестра  

васпитач детерминисане су Основама програма предшколског васпитања и образовања - 

Године узлета, Правилником о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог 

професионалног развоја и Националним оквиром квалификација Републике Србије. 

 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: 

 

• Способност анализе и синтезе теоријских и практичних знања из одговарајућих 

медицинских и педагошких области и дисциплина, у циљу предвиђања решења и 

њихових последица у пракси; 

• Способност самосталног, креативног, критичког и тимског рада; 

• Способност овладавања методама и поступцима у васпитном раду са децом узраста од 

шест месеци до три године; 

• Способност делотворног комуницирања с појединцима и групама о васпитним 

питањима; 

• Способност поштовања етичких стандарда у професији струковних медицинских 

сестара васпитача. 

 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 

способности: 

• Темељно познавање и разумевање садржаја одговарајућих медицинских и педагошких 

дисциплина; 

• Праћење и преиспитивање савремених стручних достигнућа и њихове примене у 

васпитном раду са децом узраста од шест месеци до три године; 

• Разумевање сложености васпитно-образовног процеса и фактора који утичу на његово 

остваривање, укључујући и сопствено деловање; 

• Повезивање садржаја различитих области и предмета и избор и примена адекватних 

стратегија, метода и облика рада; 

• Планирање, реализација и вредновање васпитног рада у складу са програмима  

предшколског васпитања и образовања; 

• Уважавање различитости и примена инклузивних пракси; 

• Коришћење информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима и 

професионалној пракси;  

• Критичко преиспитивање и коришћење доступних могућности за професионални 

развој струковних медицинских сестара васпитача. 

 

Исходи учења 

Струковна медицинска сестра васпитач: 

 

- Поседује напредна стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе укључујући 

вредновање, критичко разумевање и примену у области неге и васпитања деце јасленог 

узраста; 

- Решава сложене проблеме у области неге и васпитања деце јасленог узраста у нестандардним 

условима; 

- Примењује вештине успешне комуникације у интеракцији и сарадњи са другима из 
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различитих друштвених група и области (неге, здравствене и социјалне заштите, образовања 

и културе); 

- Предузимљив је у решавању проблема у нестандардним условима креативном применом 

различитих вештина у раду са децом, уз поштовање њихових индивидуалних потреба; 

- Води сложене пројекте самостално и са пуном одговорношћу; 

- Примењује етичке стандарде своје професије; 

- Организује, контролише и обучава друге за рад; 

- Анализира и вреднује различите концепте, моделе и принципе теорије и праксе; 

- Испољава позитиван однос према значају целоживотног учења у личном и професионалном 

развоју као и развијању и осавремењивању предшколског програма применом нових метода и 

технологија. 

Прилози за стандард 4:  

Прилог 4.1. Додатак дипломи 

 

  

Prilozi/Prilog%204.1..doc
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Стандард 5. Курикулум 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула 

и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет. 

Курикулум основних струковних студија Струковна медицинска сестра васпитач 

обухвата 27 обавезних предмета укупне вредности 140 ЕСПБ, 14 изборних предмета од којих 

студент бира пет, укупне вредности 22 ЕСПБ и обавезну праксу укупне вредности 18 ЕСПБ 

која се реализује на свакој години студија. Заједнички студијски програм се реализује у оквиру 

поља медицинских наука, у области медицинских наука. 

Активна настава заступљена је просечно са 624,9 часова годишње, односно 11,50 часова 

предавања и 9,33 часова вежби просечно на недељном нивоу по семестру. 

Ради равномерности оптерећења број ЕСПБ бодова по семестрима креће се у границама 

од 27 ЕСПБ до 33 ЕСПБ. 

Студијски програм разликује се од других програма факултета, реализатора програма, 

за најмање 35% укупног броја ЕСПБ бодова из скупа стручно-апликативних и научно-односно 

уметничко-стручних предмета. 

Књига предмета садржи детаљан опис предмета: назив, тип предмета, семестар студија, 

број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и 

компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај, препоручену литературу, методе 

извођења наставе, начин провере знања и оцењивања. Редослед извођења предмета у 

студијском програму организован је тако да се знања потребна за наредне предмете стичу у 

претходно реализованим предметима. 

Структура студијског програма дефинисана је са 14,44% академско-општеобразовних, 

40% стручних и 45,56% стручно-апликативних предмета од укупног броја ЕСПБ програма, 

што је у складу са постављеним критеријумима. 

У структури студијског програма изборни предмети заступљени су са 22 ЕСПБ, 

односно 12,22% од укупног броја ЕСПБ што је у складу са постављеним критеријумима за 

поље медицинских наука. 

Саставни део курикулума је пракса укупне вредности 18 ЕСПБ која се реализује у 

сваком  семестру у партнерским институцијама. 

Студент завршава студије након свих положених испита предвиђених наставним 

планом и програмом и реализоване праксе. 

Табеле и Прилози за стандард 5:  

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија  

Tабелa 5.1a.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије првог степена студија: 

ОСС 

Табела 5.2. Спецификација  предмета 

Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  (ОСС Струковна медицинска сестра васпитач) 

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму  

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 

формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара) 

 

Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) 

Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске 

установе 

 

  

Tabele/Tabela%205.1.docx
Tabele/Tabela%205.1.a.docx
Tabele/Tabela%205.1.a.docx
Tabele/Tabela%205.2
Tabele/Tabela%205.2.a.docx
Tabele/Tabela%205.3.docx
NAT2019%20izvodi/FPN%20UKG
NAT2019%20izvodi/FPN%20UKG
Prilozi/Prilog%205.1.pdf
Prilozi/Prilog%205.2.pdf
Prilozi/Prilog%205.2.pdf
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Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у 

одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним 

програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног 

простора.  

Заједнички студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска сестра 

васпитач нуди научна и стручна сазнања из области медицинских и педагошко-психолошко-

методичких наука и других научних дисциплина које за предмет проучавања имају суштинске 

проблеме неге и васпитања и образовања деце раног узраста. 

Програм је целовит и свеобухватан и усаглашен  са свим осталим програмима основних 

студија Факултета медицинских наука и Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.  

На избор компатибилних иностраних студијских програма утицали су: 

- разлике у иницијалном образовању медицинских сестара васпитача у свету (креће се у 

распону од нивоа ISCED 3 до ISCED 7  

https://www.oecd.org/els/soc/PF4-2-Quality-childcare-early-education-services.pdf );  

- захтеви за квалификацијама запослених које се обично разликују зависно од врсте пружања 

услуга, при чему се факултетско образовање у предшколском васпитању и образовању обично 

захтева само за установе за старију децу (у малом броју земаља је то образовање у потпуности 

компатибилно са условима које прописује Закон о предшколском васпитању и образовању 

Републике Србије). 

- проценат сличности са циљеви, исходима, компетенцијама и предметима студијског 

програма. 

Програм је у највећој мери усклађен са следећим акредитованим студијским програмима 

иностраних високошколских установа: 

• Infant and Child Development, University of Debrecen, Faculty of Child and Adult Education, 

Debrecen, Hungary 

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/3490/sz

akleiras    

• Васпитање и образовање деце раног узраста - Graduado en Educación Infantil, Universidad de 

Leon, Espana (Шпанија) 

https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-infantil/plan-

estudios   

• Предшколски васпитач - Bachelier: instituteur(trice) préscolaire, Haute ecole Albert Jacquard, 

Belgique (Белгија) 

http://progcours.heaj.be/cocoon/programmes/P1NPRE01_C.html   

Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним акредитационим 

стандардима за студијске програме који припадају пољу медицинских наука и са европским 

стандардима у погледу: услова уписа (средње образовање у четворогодишњем трајању), врсте 

студија  (основне струковне  студије), услова  преласка  у наредну  годину  (прикупљен  минимум  

број  ЕСПБ), стицања  дипломе  и  начина студирања, ЕСПБ системом преноса бодова, подстицањeм 

европске сарадње и мобилности, као и системом лако препознатљивих и упоредивих степена). 

Прилози за стандард 6:  

Прилог 6.1, Прилог 6.2, Прилог 6.3, Документација о најмање три акредитована инострана програма, са 

којим је програм усклађен 

Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са којима је 

студијски програм усклађен (листа предмета) 

 

  

https://www.oecd.org/els/soc/PF4-2-Quality-childcare-early-education-services.pdf
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/3490/szakleiras
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/3490/szakleiras
https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-infantil/plan-estudios
https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-infantil/plan-estudios
http://progcours.heaj.be/cocoon/programmes/P1NPRE01_C.html
Prilozi/Prilog%206/Prilog%206.1
Prilozi/Prilog%206/Prilog%206.2
Prilozi/Prilog%206/Prilog%206.3
Prilozi/Prilog%206/Prilog%206.4
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Стандард 7. Упис студената 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на 

одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, 

склоности и способности. 

Полазећи од друштвених потреба, кадровских, материјално-техничких и просторних 

капацитета, факултети реализатори заједничког студијског програма уписују студенте на 

основне струковне студије Струковна медицинска сестра васпитач. Одлуку о броју студената 

који се уписују на студијски програм доноси Универзитет, на предлог факултета реализатора 

програма, у складу са дозволом за рад. Број студената чије се студије финансирају из буџета 

утврђује Влада Републике Србије. Влада утврђује и додатни број буџетских места за студенте 

који се на одговарајући студијски програм уписују у оквиру реализације Програма 

афирмативних мера уписа студената на високошколску установу.  

Упис у прву годину студија врши се на основу конкурса који расписује Универзитет у 

Крагујевцу, а спроводе га Факултет медицинских наука и Факултет педагошких наука. 

Конкурс се објављује најкасније четири месеца пре почетка школске године и садржи: број 

студената за студијски програм, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, 

поступак спровођења конкурса, начин и рокове подношења жалбе на утврђени редослед и 

висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета Републике 

Србије. Страни држављанин се, у погледу претходног образовања, може уписати на студијски 

програм под истим условима као и домаћи држављанин. Услов уписа је познавање језика на 

коме се изводи настава. 

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице које је претходно 

завршило гимназију или средњу школу здравственог или ветеринарског усмерења у 

четворогодишњем трајању. Избор кандидата за упис на студијски програм обавља се на основу 

постигнутог успеха кандидата током средњошколског образовања и успеха постигнутог на 

пријемном испиту, који на јаван и унапред прописан начин организују факултети. Елементи 

пријемног испита су: тест знања биологије и тест разумевања прочитаног. 

По увођењу матуре, факултети ће прилагодити начин рангирања и систем уписа 

студената законским оквирима на овом студијском програму.  

Критеријуме на основу којих се обавља класификација и избор кандидата утврђују 

факултети реализатори програма. Објективност и тајност пријемног испита је загарантована, а 

резултати се приказују јавно, на огласној табли и интернет страни факултета. 

Ранг-листу пријављених кандидата сачињава комисија за упис коју, на предлог Већа 

факултета, именује ректор Универзитета. Право уписа на студије првог степена стиче кандидат 

који је на ранг-листи рангиран у оквиру броја одобрених студената за упис на студијски 

програм.  

Кандидат који је стекао право на упис, а не упише се у за то предвиђеном року, губи 

право на упис. Уместо кандидата који није поднео документацију за упис уписује се следећи 

кандидат, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом. 

Табеле и Прилози за стандард 7:  

Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и претходне две 

године (не примењује се) 

Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у 

текућој школској години (не примењује се) 

Прилог 7.1. Конкурс за упис студената 

Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената  

Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - (прилози 

су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу 

само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на мастер студије води рачуна о 

претходно стеченим компетенцијама кандидата 

 

  

Prilozi/Prilog%207.1.pdf
Prilozi/Prilog%207.2.pdf
Prilozi/Prilog%207.3..pdf
Prilozi/Prilog%207.3..pdf
Prilozi/Prilog%207.3..pdf
Prilozi/Prilog%207.3..pdf
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Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у 

испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.  

Током студирања сваки студент савладава студијски програм полагањем испита. На овај 

начин студент стиче одређени број ЕСПБ, у складу са студијским програмом струковних 

академских студија Струковна медицинска сестра васпитач. Сваки појединачни предмет у 

студијском програму носи одређени број ЕСПБ које студент стиче када са успехом положи 

испит. Број ЕСПБ утврђује се на основу радног оптерећења студента у савладавању одређеног 

предмета применом јединствене методологије за све предмете. Успешност студената у 

савладавању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се 

поенима. Максимални број поена који студент може да оствари на предмету је 100, при чему 

један део поена добија на основу предиспитних активности. 

Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних 

обавеза и полагањем испита. Минималан број поена које студент може да стекне 

испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70, док остали број 

поена до 100, студент стиче на самом испиту. 

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. 

Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (пет) до 10 (десет). Оцена 

студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем 

предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина.  

Студент може приступити испиту ако је претходно положио испите из предмета који су 

студијским програмом предвиђени као услов и извршио све предиспитне обавезе утврђене 

студијским програмом.  

Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено или практично. Начин полагања 

испита одређује се студијским програмом. Испит се полаже у седишту Факултета, односно 

објектима наведеним у дозволи за рад. 

Напредовање студента током школовања је дефинисано je општим актима факултета 

реализатора програма као и одговарајућим правилницима факултета (Правилником о 

полагању испита и оцењивања на испиту, Упутством за вредновање и оцењивање рада 

студената Факултета педагошких наука универзитета у Крагујевцу). 

Табеле и Прилози за стандард 8:  

Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем 

предиспитних обавеза као и на испиту 

Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму (не примењује се) 

Прилог 8.2.  Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције) 

 

  

Tabele/Tabela%208.1..docx
Tabele/Tabela%208.1..docx
Prilozi/Prilog%208.2.pdf
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Стандарди 

 

Стандард 9. Наставно особље 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 

уметничким и стручним  квалификацијама.  

За реализацију студијског програма основних струковних студија Струковна 

медицинска сестра васпитач обезбеђено је у потпуности наставно особље са потребним 

научним и стручним квалификацијама.  

Број наставника у целини одговара потребама заједничког студијског програма и 

покрива све предмете и часове на тим предметима. Од 59 наставника ангажованих на 

студијском програму, 57 су у радном односу са пуним радним временом на Факултету 

педагошких наука и Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. На прогаму 

су ангажована два наставника у допунском радном односу.  

Број наставника довољан је да покрије укупан број часова активне наставе на 

студијском програму, тако да наставници остварују укупно просечно максимално до 180 

часова активне наставе годишње, односно до 6 часова недељно са толеранцијом од 20% на 

свим програмима које факултети реализују. Појединачна оптерећења наставника 

ангажованих на студијском програму крећу се од 0,25 до 6,5 часова недељно на студијском 

програму. 

Сви наставници студијског програма изабрани су у наставничка звања (1 виши 

предавач, 1 професор струковних студија, 27 доцента, 18 ванреднa и 12 редовнa професора) 

и њихове компетенције одговарају врсти и нивоу њихових задужења у настави. 

На студијском програму ангажованo је 13 сарадникa од којих је 11 у радном односу са 

пуним радним временом на Факултету педагошких наука и Факултету медицинских наука, 

док је 2 сарадника ангажовано у допунском радном односу.  

Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају научном пољу, врсти и 

нивоу извођења наставе о чему сведоче референце из ужих научних области из којих 

наставници изводе наставу на студијском програму. Појединачна оптерећења сарадника 

ангажованих на студијском програму крећу се од 1,33 до 6 часова недељно на студијском 

програму. 

Компетентност наставника утврђена је на основу објављених научних радова 

објављеним у међународним часописима, домаћим часописима, радова објављених у 

зборницима са међународних научних скупова, монографија и уџбеника. 

Приказане репрезентативне референце наставника доступне су на веб-сајтовима 

факултета реализатора заједничког програма. 

Табеле и Прилози за стандард 9:  

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса 

података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се 

траже). 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм (ОСС Струковна медицинска сестра васпитач)  

Табела 9.2. Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ 

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ 

Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ 

Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ 

Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ 

Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ 

Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или уметничким 

областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ 

Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са 

NAT2019%20izvodi/FPN%20UKG/Tabela%209.0
NAT2019%20izvodi/FPN%20UKG/Tabela%209.0
NAT2019%20izvodi/FPN%20UKG/Tabela%209.0
Tabele/Tabela%209.1
Tabele/Tabela%209.1.a.docx
Tabele/Tabela%209.2..docx
Tabele/Tabela%209.2..docx
Tabele/Tabela%209.4..docx
Tabele/Tabela%209.4..docx
Tabele/Tabela%209.5..docx
Tabele/Tabela%209.5..docx
Tabele/Tabela%209.7..docx
Tabele/Tabela%209.7..docx
Tabele/Tabela%209.8..docx
Tabele/Tabela%209.8..docx
Prilozi/Prilog%209/Prilog%209.1
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потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника 

са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ 

Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника 

са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ 

Прилог 9.4. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - 

допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ 

Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника 

са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ 

Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника 

са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - 

допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ 

Прилог 9.8. Правилник о избору наставног особља на Установи 

Прилог 9.9. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму   

Прилог 9.10. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора 

Прилог 9.11. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа 

Напомена:  

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то:  

Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилог 6.3 – 6.8). 

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Стандард 6. 

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу Стандард 6. 

 

  

Prilozi/Prilog%209/Prilog%209.1
Prilozi/Prilog%209/Prilog%209.2..docx
Prilozi/Prilog%209/Prilog%209.2..docx
Prilozi/Prilog%209/Prilog%209.4..docx
Prilozi/Prilog%209/Prilog%209.4..docx
Prilozi/Prilog%209/Prilog%209.5..docx
Prilozi/Prilog%209/Prilog%209.5..docx
Prilozi/Prilog%209/Prilog%209.7.docx
Prilozi/Prilog%209/Prilog%209.7.docx
Prilozi/Prilog%209/Prilog%209.8..pdf
Akreditacija%20VU/FPN%20UKG/Akreditacija%20VU/Standard%206
Akreditacija%20VU/FMN%20UKG/USTANOVA%202022
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Стандарди 

 

Стандард 10. Организациона и материјална средства 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, 

библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју 

студената. 

За извођење наставе обезбеђени су одговарајући ресурси који су примерени карактеру 

студијског програма и предвиђеном броју студената. Факултет поседује просторије за наставу, 

са обезбеђеним местом за сваког студента, које одговарају стандардима приступачности. 

Техничка опрема и информационе технологије задовољавају стандарде за савремено извођење 

наставе (рачунари са интернет прикључком, интерактивне табле, софтверски алати...). 

Просторије за наставу поседују одговарајућу опрему и наставна средства. Обезбеђен је и 

адекватни простор за наставнике и сараднике који изводе наставу на студијском програму. 

Библиотека располаже библиотечким јединицама релевантним за извођење наставе, у обиму 

већем од минималног, уз покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком литературом. 

Факултети су акредитовани као научноистраживачке установе. 

Табеле и Прилози за стандард 10:  

Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на 

студијском програму 

Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма 

Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм 

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму  

Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које 

се налазе у библиотеци или их има у продаји 

Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу 

Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара  

Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (ови 

прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се 

прилажу само у електронској верзији) 

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: Стандард 9. 

Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Стандард 9. 

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу Стандард 9. 

 

  

Tabele/Tabela%2010.1.docx
Tabele/Tabela%2010.1.docx
Tabele/Tabela%2010.2..docx
Tabele/Tabela%2010.3..docx
Tabele/Tabela%2010.4..docx
Tabele/Tabela%2010.5..docx
Tabele/Tabela%2010.5..docx
Prilozi/Prilog%2010.1.pdf
Prilozi/Prilog%2010.2.pdf
Prilozi/Prilog%2010.3.pdf
Prilozi/Prilog%2010.3.pdf
Prilozi/Prilog%2010.3.pdf
Akreditacija%20VU/FPN%20UKG/Akreditacija%20VU/Standard%209
Akreditacija%20VU/FMN%20UKG/USTANOVA%202022
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Стандарди 

 

Стандард 11. Контрола квалитета 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 

самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Као основ за институционализацију опредељења Факултета педагошких наука 

Универзитета у Крагујевцу за поштовање високих стандарда квалитета, Савет Факултета је 

1.12.2020. усвојио Стратегија обезбеђења квалитета за период од 2021. до 2024. 

Стратегија обезбеђења квалитета представља кључни документ за унапређење 

квалитета рада и њиме се прописују мере и наводе субјекти обезбеђења квалитета како 

Установе у целини тако и сваког студијског програма засебно. 

Документом Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 

Факултет је усвојио динамику и рокове планираних активности на пољу унапређења 

квалитета. 

Сваки студијски програм евалуира се од стране наставника, студената, дипломираних 

студената и послодаваца у редовним интервалима утврђеним Стратегијом обезбеђења 

квалитета и Акционим планом за спровођење Стратегије. 

У складу са чланом 5. Споразума о организовању и извођењу заједничког студијског 

програма (Прилог 13.2) факултети реализатори студијског програма обавезали су се да ће 

формирати посебну Комисију за обезбеђење квалитета заједничког програма из редова 

наставника и ненаставног особља оба факултета и студената студијског програма. 

Факултет организује редовне (годишње) студентске и наставничке евалуације 

студијских програма, наставе и наставних предмета, као и (трогодишње) евалуације 

компетенција дипломираних студената од стране послодаваца и самих студената. 

У складу са Законом и Статутом Факултета, представници студената чланови су 

Комисије за обезбеђење квалитета (2 члана) и учествују у активностима за праћење и 

процењивање квалитета студијског програма. Као чланови три тела Факултета – Савета, 

Наставно-научног већа и Комисије за обезбеђење квалитета – студенти су укључени у све 

сегменте система за управљање квалитетом, па тако учествују и у процесу уобличавања 

студијских програма, анализе њихове реализације и доношењу мера у сврху измена и 

побољшања. 

Табеле и Прилози за стандард 11: 

Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије за 

квалитет,...) на Установи 

Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји 

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању 

студијског програма 

Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе 

Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи  

Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 

организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...) 

 

  

Tabele/Tabela%2011.1.docx
Tabele/Tabela%2011.1.docx
Prilozi/Prilog%2011.1
Prilozi/Prilog%2011.1
Prilozi/Prilog%2011.2.pdf
Prilozi/Prilog%2011.3.pdf
Prilozi/Prilog%2011.4.pdf
Prilozi/Prilog%2011.4.pdf
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Стандарди 

 

Стандард 13. Заједнички студијски програм 

Под заједничким студијским програмом (ЗС-програм) подразумева се студијски програм за стицање 
свих облика заједничких диплома који организују и изводе више високошколских установа са 

статусом правног лица. Заједнички студијски програми воде стицању заједничке дипломе, двоструке 
(две) дипломе, или једне дипломе коју издаје установа одређена међусобним споразумом установа 
учесница. 

 

Заједнички студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска 

сестра васпитач реализује се у оквиру поља медицинских наука, област медицинске науке. 

Заједнички студијски програм могу изводе акредитоване високошколске установе Факултет 

медицинских наука и Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. 

Високошколске установе које организују и изводе заједнички програм склoпиле су уговор 

којим се регулишу сви елементи неопходни за реализацију студијског програма. 

Наставно-научна већа факултета усвојила су документ о реализацији заједничког 

студијског програма у коме су дефинисани сви елементи који обезбеђују испуњење 

одговарајућих стандарда за извођење заједничког студијског програма.  
Основни елементи садржаја документа су: 

• Подаци о студијском програму којима се доказује испуњеност стандарда и 
специфичности 

Специфичности обухватају: 
1. Ангажовање кадровских, материјалних и просторних ресурса сваког факултета 

посебно. 
2.  Извештај из електронског формулара за програм у целини и за сваку установу 

посебно. 
3.  Локација извођења студијског програма у времену и по деловима. 
4.  Обавезе сваког факултета у процесу извођења програма (од конкурса до 

издавање дипломе). 
5.  Извори финансирања и начин покривања трошкова. 

 
Материјал за акредитацију заједничког програма заједнички подносе Факултет 

медицинских наука и Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу који имају 
статус правних лица и који имају дозволу за рад од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 

Факултети заједно обезбеђују да више од 94% часова активне наставе на студијском 
програму изводе наставници и сарадници који су у радном односу са пуним радним 
временом. Материјал за акредитацију је јединствен, тако да захтев за акредитацију заједно 
подносе обе укључене високошколске установе. У Споразуму о организовању и извођењу 
заједничког студијског програма наведени су сви елементи који дефинишу учешће сваке 
високошколске установе у реализацији студијског програма. 

Заједнички студијски програм Струковна медицинска сестра васпитач  остварује се у 
седишту Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу,  у Јагодини. У прву годину 
студија уписује се 60 студената. 

Конкурс за упис студената на студијски програм заједнички објављују Факултет 
медицинких наука и Факултет педагошких наука. 

Диплому и додатак дипломи потписују овлашћена лица факултета који учествују у 
реализацији заједничког програма. 

Диплома и додатак дипломи се издају на прописаном обрасцу на српском језику 
ћириличким писмом. 

 

Табеле и Прилози за стандард 13: 

Прилог 13.1. Доказ о акредитацији високошколских установа које реализују ЗС 

Prilozi/Prilog%2013.1.pdf
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Прилог 13.2. Уговор између високошколских установа са статусом правног лица о реализацији ЗС 
програма 
Прилог 13.3. Конкурс за упис студената 

Прилог 13.4. Додатак дипломи 
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