
Висока школа 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
и тренера у Суботици је државна школа која је добила 
акредитацију свих својих студијских прогама како основних 
тако и специјалистичких студија од Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета односно Министарства за просвету, 
науку и технолошки развој републике Србије.

Кликни на смер да сазнаш више:

Суботица
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА



Високa школa струковних студија годишње уписује укупно 110 студената овог 
смера. Од тога примамо 72 на буџет (57 на српском и 15 на мађарском језику), 
и 38 самофинансирајућих студената (23 на српском и 15 на мађарском језику). 
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и педагошку праксу. Студије трају 3 
године и на крају диплома доноси 180 ЕСП бодова, и стиче се стручно звање 
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ. За овај смер постоје и специјалистичке студије, где 
примамо 60 студената, којима се стиче још 60 ЕСП бодова, по 3 модула: за децу са 
посебним потребама, ликовну културу и физичку културу, чиме се стиче звање 
СПЕЦИЈАЛИСТА СТУКОВНИ ВАСПИТАЧ.

Предуслов за упис је завршсена четворогодишња средња школа и положен 
пријемни испит. На пријемном испиту се бодује претходни успех из средње 
школе, писмени тест из матерњег језика и писмени тест из опште културе. 
Посебно се проверавају физичке, говорне и музичке способности, уз приложено 
лекарско уверење.

Студенти се образују, да би по завршетку студија, самостално радили у 
предшколским установама, на васпитавању деце предшколског узраста, јасленог 
узраста, и деце са посебним потребама.



Високa школa струковних студија годишње уписује укупно 90 студената овог смера. 
Од тога примамо 15 на буџет, и 75 самофинансирајућих студената. Студенти похађају 
наставу на српском језику. Настава се изводи кроз предавања, вежбе, стручну праксу. 
Студије трају 3 године и на крају диплома доноси 180 ЕСП бодова, и стиче се стручно 
звање ТРЕНЕР.

Предуслов за упис је завршена трогодишња средња школа и положен пријемни испит. 
На пријемном испиту се бодује претходни успех из средње школе, тест из  основног 
спорта, на спортском полигону школе, писмени тест из опште спортске културе, и 
освојене награде/прва места из основног спорта. Посебно се прилаже лекарско 
уверење и уверење о активном бављењу основним спортом, у минималном трајању 
од две године.

Студенти се образују, да би по завршетку студија, самостално радили у спортским 
клубовима, на пословима тренера, свих старосних група.



• На програм се прима 24 студента, 10 студената на буџету.

• Право на упис има лице које је завршило средњу школу ( медицинску, гимназију, 
козметичарску, фармацеутску, хемијску) и оствари минимум бодова из пријемног 
испита (предмети биологија и хемија).

• Студије трају три године. 

• Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 180.

• Настава се изводи на српском језику.

• По завршетку студија стицање звања струковни дијететичар-нутрициониста

• У току је припрема и израда студијских програма специјалистичких студија и мастер 
студија из области нутриционизма - дијететике.

• Стицање знања о савременим принципима планирања и организовања исхране у 
колективним установама (стационарне здравствене установе, предшколске и школске 
установе, геронтолошки центри, касарне). Оспособљавање студента за давање савета 
и припрему плана исхране спортиста различитих спортских дисциплина. Упознаће 
се са перспективама исхране у 21. веку, дијететским начелима и лечењем гојазности, 
као и алтернативним начинима исхране и могућим ризицима по здравље. Студенти 
ће се оспособити да самостално или у оквиру специјализованих тимова применом 
софтверске технологије планирају и организују исхрану појединца и различитих 
категорија становништва засновану на савременим начелима нутриционизма.



Програм је усаглашен са силабусима:

1. Метрополитан Университy Цоллеге анд ВИА Университy Цоллеге, Денмарк 
Цуррицулум Бацхелор’с Дегрее Программе ин Глобал Нутритион анд Хеалтх

2. Университy Цампус Суффолк, Унитед Конгдом Ундерградуате Цоурсес, Программе 
Спец Нутритион анд Хуман Хеалтх

Неки од предмета:

• Принципи правилне исхране

• Сигурност и безбедност хране

• Исхрана специфичних популационих група

• Исхрана спортиста

• Колективна исхрана

• Алтеративни начини исхране

• Дијететски суплементи и нутрацеутици 

• Дијететика

• Гојазност и болести преобилне исхране

• Психологија исхране

• Пробиотици и стартер културе

• Перспективе исхране у 21 веку

Зашто нутриционизам?

• Постоји реална потреба за школованим кадровима ове струке, као и извесност у 
њиховом каснијем запошљавању

• Итерактивна настава, дискусије

• Примена софтвера за израду дијета

• Висококваливиковано наставно особље

• Информатички кабинет

• Практична настава у здравственим установама, геронтолошком центру, обдаништима, 
лабораторијама за анализу намирница и воде

• Примена најновијих научних сазнања и методологије



Високa школa струковних студија годишње уписује укупно 20 самофинансирајућих 
студената. Студенти похађају наставу на српском језику. Настава се изводи кроз 
предавања, вежбе, стручну праксу. Студије трају 3 године и на крају диплома доноси 
180 ЕСП бодова, и стиче се стручно звање СТРУКОВНИ ЛИКОВНИ УМЕТНИК.

Предуслов за упис је завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни 
испит. На пријемном испиту се бодује претходни успех из средње школе и уметнички 
тестови из цртања, сликања и вајања. Прелиминарни пријемни испит се састоји од 
мапе радова, која се доставља пре самог пријемног испита. Мапа радова садржи 
цртеже, слике и фотографије, а на основу ње се одређује уметнички потенцијал, за 
похађање овог смера. Посебно се прилаже лекарско уверење.

Студенти се образују, да би по завршетку студија, самостално уметнички деловали, у 
различитим врстама уметности: сликарство, вајарство, фотографија, сценографија.


