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Поштовани и драги студенти,

Читав један век постојања је иза нас, и управо та непрекидност трајања је
један од најбољих показатеља нашег квалитета, нашег труда и јубилеј
достојан сваког поштовања.
Избором наше Академије, завршетком студија, опредељујете се за посао где
можете бити изузетни, где ћете сваког дана, поред осталог, давати и део
себе у најлепше сврхе, васпитавањем деце и бити део њиховог одрастања,
сазревања, део њиховог живота. Позив васпитача је тежак и захтеван, али
доноси и велико задовољство. Сто година у историји школе није мало и тим
јубилејoм може се похвалити мали број образовних институција у нашој
земљи. Све ове године, колико постоји школа, говоре много о напорима које
професори, асистенти и други запослени улажу у образовање на којима
почивају све институције за предшколску децу.
Посебно нам је велика част што сарађујемо са великим бројем предшколских
установа јер је овакав вид сарадње предуслов предуслова за унапређивање
образовања у целини.
У нашој Академији техничко-васпитачких струковних студија се одвијају све активности, чему доприносе
европски стандарди наставе, кaо што су мултимедијални амфитеатар, учионице, кабинети и добро
опремљен простор за рад и наставу наставника и студената.
У својој историји Академија је прошла кроз више фаза усавршавања па се данас можемо похвалити и
акредитованим студијским програмом у оквиру Друштвено- хуманистичких наука - Мастером струковних
студија. Протекле године Академија техничко-васпитачких струковних студија акредитовала је и нов
студијски програм Пословни-информациони системи који се изводи по дуалном моделу. Ово је први такав
акредитован програм у Србији у високом школству. Склопљен је Уговор о дуалном моделу учења кроз рад са
компанијом Тигар Тајерс доо.
Ми смо данас Академија где стремљење ка бољем представља нашу основну вредносну одредницу. Ми смо
данас Академија у којој заједно градимо квалитет.
Нека остане записано да смо веома поносни на досадашњу стогодишњу традицију, на наш труд у функцији
образовања, на сарадњу и однос са студентима, да смо посвећени данашњим генерацијама и загледани у
будућност, и да с радошћу очекујемо нове студенте.
После завршеног школовања - смера васпитача, отвара вам се могућност запошљавања у струци, у нашем
вртићу, и другим различитим институцијама. Студенти ИТ смера имају отворена врата при компанији
Тигар Тајерс, а уколико се, пак, не пронађете у завршеним смеровима,одсек Пирот је носилац Еразмус повеље
на основу које студенти могу да учествују у различитим међународним пројектима и раде широм света. Ви
бирате, а ми ћемо се трудити да вас снажно охрабрујемо и подстичемо вашу креативност и иновативност.

Добро нам дошли!
Текст приредила: Јелена Стаменовић
WWW.AKDEMIJANIS.EDU.RS

1920. 1927.

Та давна 1920. година донела је значајне
новине на пољу образовања и уметности. Светом
је одјекнула вест да је влада САД-а ратификовала
женама право гласа. Опером Мадам Батерфлај
отворена је оперска сцена Народног позоришта, а
у оквиру Универзитета у Београду основан је
Медицински факултет. У то време један од
чиновника Министарства просвете био је писац
Бора Станковић, а начелник Министарства
нико други до велики Бранислав Нушић. Поред
тога што засигурно знамо да је ондашње
Министарство просвете у великој мери
допринело да фудбалска репрезентација
Краљевине Срба Хрвата и Словенаца одигра своју
прву историјску утакмицу у Белгији, поносимо се
и чињеницом да је члан баш оног Министарства
просвете које је поздравило иницијативу виђених
грађана Пирота да се отвори педагошко одељење
при пиротској Гимназији био управо један
великан српске књижевности какав је Бранислав
Нушић.

О НАМА
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Зграда у којој се данас налази Академија
техничко-васпитачкох струковних студија, а
некада Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, завршена је 1927. године.
Те године остварење Џез певач означило је
почетак ере звучног филма, споразумом Лиге
народа званично су укинути сви облици ропства, а
на планини Рашмор у Јужној Дакоти започели су
радови на чувеном Националном споменику на
ком е су п р ед ста вљ ен и л и ко ви Џо р џ а
Вашингтона, Томаса Џеферсона, Теодора
Рузвелта и Абрахама Линколна. Србија је
изгубила великана Јована Цвијића, оснивача
Српског географског друштва и председника
Српске краљевске академије (сада Српска
академија наука и уметности).

У ондашњој Учитељској школи учитељи и
педагози похађали су, између осталог, и предмете
као што су Земљопис, Јестаственица, Црквено
певање, Световно певање, Пољска привреда са
ручним радом, Гимнастика и обавезно Свирање
на виолини. Строго су се поштовала правила о
одевању. Униформе ученика и ученица осмишљене
су до последњег детаља како би се очувала
пристојност и углед једне установе која образује
будуће учитеље и педагоге.

О НАМА
Школа је радила као учитељска до 1972. године, а
наредне школске године прераста у Педагошку
академију за васпитаче. Те 1973. краљица Елизабета
отворила је чувено здање Сиднејске опере, умро је
Брус Ли, Београд је добио халу Пионир а Здравко
Чолић је представљао Југославију на Песми
Евровизије. Те године свет је остао без Џ.Р.Р
Толкина и нобеловца Пабла Неруде.
Даљи живот Школе наставио се кроз студије за
учитеље осамдесетих и почетком деведесетих
година. Године 2007. наша установа прераста у
Високу школу струковних студија за образовање
васпитача. Те године, у складу са Болоњском
декларацијом, Школа је по први пут акредитовала
свој основни програм заснован на европским
стандардима. Већ током следећег процеса
акредитације, школске 2012/2013. године
акредитован је и специјалистички програм на
студијама другог нивоа.
Године 2019. Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у Пироту је акредитовала
нови студијски програм - Мастер струковне студије
- студије другог нивоа, а исте године, одлуком Владе
Р. Србије, Школа је статусном променом постала
део Академије техничко- васпитачких струковних
студија коју још чине и Висока техничка школа
струковних студија Ниш и Висока школа
примењених струковних студија Врање. АТВСС
Ниш чине школе које нуде квалитетно образовање и
искуство, које истрајно траје већ дужи низ деценија.

„Млада дечја питања изгледају и
бесмислена и смешна, али она нису
без извесне логике која је детету
јасна, јер гледа на ствари и појаве
непомућеним погледом, а која је
старијима нејасна, јер што дубље
улазе у живот, све више губе
способност да ствари и појаве
логички схватају.“ говорио је
својевремено Бранислав Нушић.

1972.

2007.

2019.
УПИС 2022/2023.

„Све ученице морају се просто чешљати…На глави не сме бити украса,
нити се уопште смеју носити ђердани, брошеви, прстење, гривне и ма какви
други накити…Сукња може бити легована, али мора бити дугачка за једно
10 цм испод колена тако да се колена не виде…Забрањује се и употреба
пудера, мириса, ружа, итд.“
„Сви ученици морају бити кратко ошишани…Забрањује се ношење прстења,
гривни, штапова, мирисања и уопште свако кинђурење…Обућа има бити од
црне коже и увек чиста…Капут, ако се прслук не носи, има бити закопчан до
грла…“

ОВАКО СМО ПОЧЕЛИ
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ОДСЕК
ПИРОТ

Студентима је доступно 2900 м2 , модерног опремљеног
наставног простора са свом потребном дидактичком
опремом. Резултати студената се редовно прате и
анализирају и на тај начин активно учествујемо у
планирању њихове каријере. На располагању су вам и два
модерно опремљена информатичка кабинета од којих је
један са 20 најновијих рачунара последње генерације,
ликовни атеље и музички кабинет.

КАПАЦИТЕТИ

(Дете, књижевност, култура,
уметност),

У протеклим годинама наши студенти
учествовали су на различитим
манифестацијама, „Сусретима високих
школа струковних студија“, и остварили
завидне резултате. Значајан резултат су
постигли 2018. године на „Сусретима “
одржаној у Р. Бугарској - Сунчев брег која је
бројала 1200 учесника -такмичара из
различитих научних области (
друштвено- хуманистичких, природноматематичких, медицинских,
информационих технологија...). Наша
екипа од девет такмичара освојила је

изложбе (Дечији ликовни
салон)

прво место из области науке, осмисливши
апликацију намењену деци са

У сарадњи са својим
професорима, студенти
редовно организују пројекте
(Мислим у сликама),
ликовне активности
(Моје је право да живим
срећно и здраво - за одрастање
без насиља, Модни креатор ),
трибине

ОДСЕК
ПИРОТ

Поред забаве и
такмичарског дела, „
Вишијада “ је скуп где
студенти размењују
искуства и учествују на
различитим предавањима и
специјализованим
радионицама, које имају за
циљ да јачају свест и идеју
формирања педагошких
академија

сметњама у развоју.

СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ
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ЛИКОВНЕ СТВАРАЛАЧКЕ ИГРЕ
Традиционална годишња изложба дечјег ликовног стваралаштва и
стваралаштва за децу у оквиру пројеката студената Академије
техничко- васпитачких струковних студија Одсек Пирот у њиховим
предметним активностима одржава се у галерији “Чедомир Крстић” у
Пироту.
Изложба дечјих ликовних радова сваке године овом граду пружа
изузетност и лепоту уметности најмлађих и освежава ликовну сцену
Пирота богатством маште и чисте радости стварања. Цртежи, слике,
просторне инсталације, радови настали у оквиру различитих програма
ликовног образовања, показују стечена знања из опште ликовне културе,
владање ликовним техникама и материјалима и креативно мишљење у
овладавању ликовним проблемима. Укључивањем у излагачке активности
и упознавањем са процедурама у креирању поставке ликовних радова,
студенти стичу и додатно искуство важно у будућем професионалном
раду. Остварујући сарадњу са институцијама културе увиђају значај и
лепоту промовисања ликовног стваралаштва од најранијег узраста.

ДРАМСКИ КЛУБ
СТУДЕНАТА
Драмски клуб Високе школе струковних студија за образовање васпитача обавља
разноврсне активности неколико година уназад. Током целе школске године организују се
креативне драмске вежбе и игре, драмске и луткарске радионице, а крајем сваког
семестра припрема се и реализује по једна представа.
Имајући у виду будућу професију наших студената, све представе су управљене према
деци која похађају вртиће, предшколске установе и ниже разреде основних школа. До
сада су се новогодишње представе изводиле пред дечјом публиком у школским
просторијама и у предшколским установама града Пирота, а представе поводом
завршетка школске године извођене су најчешће на летњој сцени у дворишту нашег
Одсека.
Све активности драмског клуба се заснивају на равноправној сарадњи професора и
студената наше школе. Као ваннаставна активност, драмски клуб је отворен за све
студенте, основних и специјалистичких и мастер студија, који желе да се релаксирају,
забаве и друже.
Позив је стално отворен! Добро дошли!

МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
517200- TEMPUS-1-2011-1-BE TEMPUS-SMGR
више информација на сајту
http://vtsnis.edu.rs/starisajt/ecbac-tempus.com/;
598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP
Erasmus+ projekat, KEY (Keep Educating Yourself),
више информација на сајту
http://pakadem.edu.rs/info/.
Наша Академија је добила од стране Европске
агенције за образовање, аудио-визуелизацију и
културу –EACEA, Повељу ЕРАСМУС+, као
потврду и награду за уложене напоре у развоју на
пољу интернационализације у процесу стицања
знања. Еразмус + је највећи образовни програм
Европске уније који обезбеђује финансирање
пројеката за сарадњу у области образовања,
младих и спорта.
У АТВСС - Одсек Пирот тренутно је у току
реализација пројекта финансираног од стране
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (програмска активност “развој високог
образовања”). Назив пројекта је: “Унапредимо
квалитет високог образовања студената
стварањем бољих услова за реализацију наставе
и учење студената кроз прављење мјузикла за
децу УКО1”.
Од 2022. године одсек је носиоц пројекта
“Culture
Brdiging” који подржава амбасада Бугарске, а у
оквиру ког ће се организовати луткарски
фестивал.

АТВСС – Одсек Пирот, негује сарадњу са
великим бројем иностраних институција.
Реч је о сарадњи са престижним
универзитетима и организацијама широм
света која омогућава нашим студентима
да на њима реализују део студијског
програма, професорима и сарадницима да
на њима предају или бораве ради научноистраживачког рада. Студентска
мобилност и мобилност наставног особља,
стратешки развој јесу основе
интернационализације.
Наставно и ненаставно особље Одсека
Пирот у протеклом периоду успешно је
учествовала у реализацији неколико
међународних пројеката који су имали за
циљ јачање капацитета високо образовних
установа.

ЗАШТО СТУДИРАТИ НА ОДСЕКУ ПИРОТ?
•

Зато што је иза нас један век успешне традиције;

•

Зато што су наши студијски програми и наше дипломе препознате на тржишту рада ( васпитачи
осим запослења у државним институцијама имају могућност да започну сопствени посао и покажу
предузетничку иницијативу, отварањем сопствених приватних вртића, играоница,едукативних
центара, школе родитељства, рођендаоница…), а студенти могу да развијају своје интелектуалне
способности и стекну стручно знање за професионалну каријеру;

•

Зато што је стручни кадар још једна од предности коју са нескривеним поносом можемо да
истакнемо;

•

Зато што студенти имају богат и занимљив друштвени живот кроз активности своје организације –
Студентског парламента.

•

Зато што Одсек Пирот има успешну међунардну сарадњу, при чему студенти добијају могућност да
део свог школовања које започну у нашој школи заврше у некој од сродних високошколских установа на
Универзитетима из Европске уније и региона ( и у свим програмским земљама );

•

Зато што су просторије наше школе опремљене у складу са потребама савременог образовања;

•

Зато што је наша школа акредитована са основним и мастер струковним студијама и налази се у
процесу акредитације новог програма дуалног образовања, што омогућава упошљавање након
завршених студија у свим великим привредним предузећима;

•

Зато што је наша школа иновативна, атрактивна, узбудљива;

•

Зато што ћете стећи актуелно и употребљиво знање у пријатељској атмосфери.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - КУРИКУЛУМИ
Одсек Пирот, је акредитован као високошколска установа која
остварује основне струковне и мастер струковне студије (први и други
степен високог образовања) у оквиру научног поља друштвено - хуманистичких наука.
Оријентационе године старости

24-25

Други
степен
високог
образовања

22-23

Први
степен
високог
образовања

18-19

Докторске академске студије
180 ЕСПБ (уз претходно остварених на
основним и мастер академским
студијама најмање 300 ЕСПБ)

Мастер
академске
студије
60-120 ЕСПБ

Специјалистичке
академске
студије
60-120 ЕСПБ

Основне
академске студије
180-240 ЕСПБ

Мастер
струковне
студије
60-120 ЕСПБ

Специјалистичке
струковне
студије
60-120 ЕСПБ

Основне
струковне студије
180-240 ЕСПБ

Кандидати
са стеченим средњим образовањем и положеним пријемним испитом за
проверу склоности и способности или општом матуром
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27-28

Трећи
степен
високог
образовања

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Основне стуковне студије трају три школске године, односно
шест семестра и имају 180 ЕСПБ бодова. Право на високо образовање,
односно упис у Академију техничко- васпитачких струковних студија
Одсек Пирот на основним струковним студијама имају лица са
претходно стеченим средњим образовањем у трогодишњем и
четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из области
српског језика и књижевности и теста опште информисаности, са
могућношћу полагања пријемног испита у Одсеку Пирот, као и на
Одсеку Ниш.
Министарство просвете Републике Србије расписује конкурс
маја месеца којим се одређује број студената који се може уписати на
прву годину основних струковних студија, као и мастер струковних
студија.
Одсек Пирот, Академије техничко васпитачких струковних
студија Ниш, у складу са дозволама за рад и уверењима за акредитацију
студијских програма, школске 2022 /2023. године планира да упише на
основним струковним студијама:
· Програм струковни васпитач за рад са децом у предшколским
установама: 45 студената на буџету и 55 самофинансирајућих
студената;
· Програм Пословни информациони системи: 20 студената на
буџету и 10 самофинансирајућих студената (у оквиру овог
програма одабраних 5 студената наставу ће похађати по
дуалном моделу након завршеног првог семестра).

КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Квалификациони испит полажу сви кандидати, без обзира на број пријављених кандидата и
број који је на појединим наставним предвиђен конкурсом за упис у прву годину.
Квалификациони испит се полаже писмено.
Време полагања квалификационог испита утврђује се конкурсом за упис у прву годину
основних струковних студија.
Обавештења о тачном времену и месту полагања, као и све додатне информације биће
истакнуте на огласним таблама Oдсека, као и на сајту Одсека Ниш.

Пријемни испит за програм струковни васпитач за рад са децом у
предшколским установама састоји се од провере говорних и музичких
способности и два теста: теста из српског језика и књижевности и теста
из опште инфомисаности.
Пријемни испит за програм пословни информациони системи састоји се од
теста из математике и теста из опште информисаности.

Кандидати приликом пријаве на конкурс
подносе на увид оригинална документа,
а уз пријавни лист подносе фотокопије
свих оригиналних докумената:
-

извод из матичне књиге рођених
сведочанства свих разреда средње школе,
диплому о положеном матурском испиту,
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног
испита понесу са собом личну карту или пасош.
УПИС 2022/2023.
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Кандидати који студирају на терет буџета не плаћају школарину,
имају права на смештај у Млекарској школи са домом ученика „ др
Обрен Пејић “ у Пироту, док је самофинансирајућим студентима
омогућено плаћање школарине на најповољнији могући начин.
Студент може да се упише на терет буџета ако се налази на ранг листи
у оквиру броја који је одобрен за финансирање из буџета РС и има
минимум 50 бодова. Освојени бодови односе се на успех у средњој школи и
бодове освојене на пријемном испиту.
На терет самофинансирања уписују се кандидати који су освојили
минимум 30 бодова, а на ранг листи се налазе у оквиру броја који је на
одређеном студијском програму предвиђен за студирање на терет
самофинансирања.
Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 48
ЕСПБ бодова може у наредној школској години да пређе у статус који се
финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената
чије се студије финансирају из буџет

Упис

Кандидат за упис на основне студије може да оствари највише 100
бодова од којих 40 бодова за успех у претходном школовању, а 60 бодова
за успех показан на пријемном испиту. На основу збира бодова са
пријемног испита и бодова добијених за успех у претходном школовању
врши се рангирање кандидата на основу чега се они уписују на студије у
статусу студената који се финансирају на терет буџета или као
студенти који се сами финансирају

Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:
- оригиналну диплому,
- оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
- извод из матичне књиге рођених и копију личне карте ако је са чипом - прочитану,
- две фотографије формата 4,5х3,5 цм
- семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање
и обраду података)
- кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине
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ОСВ
ПИС
МСВ

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА
РАД СА ДЕЦОМ У
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ

МАСТЕР СТРУКОВНИ
ВАСПИТАЧ

СМЕРОВИ НА ОСНОВНИМ И
МАСТЕР
СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА РАД СА ДЕЦОМ У
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·

знања из области педагогије и психологије
знања и вештине које се односе на
интердисциплинарно познавање своје струке
способност примене знања у непосредном
васпитно-образовном раду са децом
предшколског узраста
вештине разумевања развојних карактеристика
деце, стилова учења и културе васпитања
способност и вештине примене различитих
стратегија, метода и техника подучавања
способност и вештине интеграције различитих
типова знања, вредности, доживљаја, те
педагошких ставова који су у складу са
постулатима развојног хуманистичког правца у
педагогији и психологији
вештине и способности самосталног извођења
васпитно-образовног рада уз иновативни
приступ вежбањима, кроз организацију
микронаставе, што подразумева рад са мањим
групама студената или појединачно вежбање
одређених поступака са мањим групама деце
вештине самосталног праћења и коришћења
стручне литературе, савремених педагошких
истраживања
вештине самосталног истраживања и мењања
сопствене праксе
способност за целоживотно стручно
усавршавање

Сврха овог студијског програма је образовање
васпитача за рад са децом у предшколским
установама. Током похађања овог програма
студенти ће стећи знања и способности за
осмишљавање, процењивање и унапређивање
институционалног васпитања и образовања у
друштвеном контексту који се непрестано
мења. Конципиран пре свега као студијски
програм који је интердисциплинарно усмерен,
овај програм има сврху да оспособи студенте
за професионално и самостално спровођење
васпитно-образовног рада у предшколским
установама, с обзиром да се ослања на
савремене европске образовне концепте који
наглашавају компетентност као општу
способност, неопходну за артикулисање
другачијег односа појединац-друштво.

ОДСЕК
ПИРОТ

УПИС 2022/2023.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:

Општи циљ студијског програма је
оспособљавање студената да стекну довољно
општег и стручног знања, како теоријског
тако и практичног, у областима као што су
предшколска струка, раст и развој детета,
планирање васпитно-образовног рада,
методике васпитања и управљање групом, рад
са децом са развојним сметњама, рад са
даровитом децом, однос са породицама и са
заједницом, здравље и безбедност деце,
информатичка и техничка култура.
Један од изузетно значајних циљева је и
омогућавање студентима да изграде вештине
уз помоћ којих би својим васпитаницима
омогућили безбедан и здрав амбијент за учење,
да унапређују физичке и интелектуалне
способности деце, да обезбеде друштвени и
емоционални развој уз неговање
самопоштовања, алтруизма, емпатије, да
успоставе позитиван и продуктиван однос са
породицом, као и да одрже посвећеност
професионализму кроз стално праћење
сврсисходности програма у односу на потребе
васпитаника.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
Kроз овако осмишљен студијски програм
будући васпитачи ће стећи неопходна знања,
стручне вештине, али и вредности грађанског
друштва, а то значи да би поред
професионалних знања и вештина неопходних
за професионално обављање васпитачког
позива били у могућности да добро овладају
страним језицима, технолошком културом и
методолошким поступцима.
Предложени студијски програм студентима
пружа могућност стицања знања и
разумевања важности сопствене
професионалне улоге, а то је улога васпитача
као дијагностичара, креатора васпитнообразовног курикулума и васпитно-образовне
праксе, партнера у процесу учења, саветника,
доносиоца одлука.

ЗВАЊЕ
Струковни васпитач за рад са децом у
предшколским установамa
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ОСВ

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА РАД
СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКИМ
УСТАНОВАМА

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
Сврха студијског програма је образовање струковних инжењера информационих
система који су оспособљени за коришћење информационих технологија и практичан
рад у домену развоја информационих система у привреди и друштву. По завршетку
основних студија I степена студенти стичу знања и вештине из области
информационих система, анализе података применом софтверских алата, рада са
базама података и применом софтверских информационих технологија и
софтверских алата у пројектовању, моделовању, развијању и управљању комплексним
пословним системима.
Овај програм је конципиран на мултидисциплинарном приступу који је условљен
свепрожимајућим утицајем дигитализације и ИТ технологије на све аспекте живота
и рада. Програмом се одговара превасходно на потребе привреде и различите облике
пословања. Струковни инжењери информационих система – практичари да своја
знања одмах по завршетку студија непосредно примене у савременом пословању у
привреди и друштву.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
-

разумевање информатичких основа, разумевање функционисања, инсталација и рад са
оперативним системима,
разумевање функционисања и примене рачунарских мрежа, коришћење одговарајућих
програмских алата и употреба ИТ у пословним системима,
генерисање релевантних, валидних и корисних података из великих база података,
формулисање и решавање проблема у новим подручјима примене информационих
технологија и информационих система,
управљање информационим и информационо-комуникационим ресурсима и њихова
ефикасна експлоатација у коначном процесу одлучивања интегрисаног управљања
целокупног пословног процеса применом савремених софтверских решења (ЕРП).
обједињавање знања из предузетништва, маркетинга и трговине, финансија и
банкарства, са знањима из софтверског инжењерства, рачунарских мрежа и база
података, облицима и применом електронског пословања,
разумевање и примена сигурносних мера за заштиту рачунарских система.

УПИС 2022/2023.

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

ЦИЉЕВИ:
Студијски програм пружа потребна и актуелна знања из широког подручја информационих
система, као и са информационим технологијама уско специјализованих за ИТ сектор
привреде. Програм студија обухвата предмете из области пословних и управљачких
информационих система, пројектовања пословних система, управљања пројектима,
управљања инвестицијама, пословне рачунарске апликације, анализа података применом
софтверских алата, пословног одлучивања применом информационих технологија,
електронског пословања, маркетинга, односа с јавношћу и др.

ЗВАЊЕ:
Струковни инжењер информационих система

ДУАЛНИ МОДЕЛ СТУДИРАЊА НА
ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
Дуални модел реализације наставе је новина у високом образовању и уводи
се са циљем унапређења квалитета образовања и стицања савремених
компетенција, односно са циљем сублимације знања, вештина, способности и
ставова путем Учења кроз рад.

Студенти кроз дуални модел студија:
·
·
·
·

·

·

·

уче кроз рад,
припремају се за посао у струци и за то
добија новчану надокнаду
послодавци добијају обучене и спремне
младе кандидате за рад
у ко н т а к ту с у са р е а л н и м р а д н и м
окружењем, у коме стичу, усавршавају и
развијају професионалне компетенције и
професионална искуства
на практичан начин проверавају да ли
стечена теоријска знања одговарају
њиховој личности, интересовањима и
компетенцијама
стичу вештине управљања знањима и
развијају способност за тимски рад и осећај
личне одговорности у раду
развијају предузимњивост, иновативност и
креативност, способност изражавања
сопственог мишљења и самосталног
доношења одлука.
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Циљеви дуалног модела су:
· Oбезбеђивање услова за стицање, усавршавање и
развој компетенција студената у складу с потребама
тржишта рада
· Допринос јачању конкурентности привреде Републике
Србије
· Обезбеђивање услова за лакше запошљавање по
завршеном високом образовању
· Обезбеђивање услова за даље образовање и
целоживотно учење
· Развијање предузимљивости, иновативности и
креативности сваког појединца ради његовог
професионалног и каријерног развоја
· Обезбеђивање услова за лични, економски и општи
друштвени развој
· Развијање способности за тимски рад и осећај личне
одговорности у раду
· Развијање свести о важности здравља и безбедности,
укључујући безбедност и здравље на раду
· Развијање способности самовредновања и изражавања
сопственог мишљења као и самосталног доношења
одлука
· Промовисање друштвено одговорне улоге послодавца у
друштву

ментор код послодавца
је лице ангажовано код
послодавца, које непосредно
обезбеђује да се током учења кроз
рад реализују садржа- ји утврђени
студијским програмом и
одговорно је да студенти стекну
компетенције прописане
студијским програмом и
стандардом квали- фикације

ОД
С

ЕК

ПИ

РО
Т

Дуални модел студија
је модел реализације наставе
на студијским програмима у
високом образовању у коме се кроз
активну наставу на високошколској
установи и практичну обуку и рад
код послодавца, стичу, усавршавају,
учење кроз рад
односно изграђују знања, вештине,
је интегрални део студијског
способности и ставови у складу
програма по дуалном моделу
са студијским програмом и
послодавац
студија
који носи одређени број
стандардом
је правно лице или предузетник,
ЕСПБ бодова и представља
квалификације
који испуњава услове утврђене овим
организован процес током кога
законом и чија делатност омогућава
студенти под надзором
остваривање одговарајућих
ментора код послодавца радећи
садржаја и учења кроз рад утврђеног
код послодавца примењују
студијским програмом
теоријска знања у реалном
радном окружењу, имају додир
са пословним процедурама и
технологијама

академски ментор
је лице запослено у
високошколској установи
(наставник или сарадник), који
у сарадњи са ментором код
послодавца планира, прати,
реализује и вреднује
остваривање учења кроз рад

план реализације учења
кроз рад
садржи опис активности,
место и динамику остваривања
учења кроз рад и заједнички га
доносе високошколска установа
и послодавац
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Услови уписа по дуалном
моделу студирања
Кандидати конкуришу на дуални модел студија после
завршеног првог семестра студија и на основу
позитивног мишљења послодавца након
интервјуисања
кандидата.
У интервјуу поред представника послодавца могу да
учествују и представници Одсека. Кандидат који се на
коначној листи нађе испод броја предвиђеног за упис
или добије негативно мишљење од стране послодавца,
може се уписати на студијски програм класичног
модела студија уколико на њему има слободних места.
Прелазак са дуалног модела студија на класичан модел
студија, односно прелазак на дуални модел са
класичног модела студија детаљније је дефинисан
правилима студија.
Академија техничко - васпитачких струковних
студија Одсек Пирот, расписује конкурс за упис 5
студента о трошку буџета на основним стуковним
студијама, који ће наставу да похађају по дуалном
моделу студија на акредитованом студијском
програму у трајању од три године.
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САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

Академија техничко васпитачких струковних
студија одсек Пирот, већ
деценијама сарађује са
локалном привредом у
образовању својих
студената, а успеси
проистекли из
вишедеценијског
искуства охрабрили су је
да ту сарадњу покуша да
подигне на виши ниво.

Након добре информисаности,
односно разумевања концепта
Националног модела дуалног
образовања, постојеће
мотивације и препознатих
бенефита из перспективе
компаније са којима сарађује,
Академија - Одсек Пирот
одлучује да се укључи у
остваривање Националног
модела дуалног образовања и
покрене поступак акредитације и
акредитује студијске програме
по дуалном моделу студирања на
основним струковним студијама.

TIGAR
TYRES
У зависности од образовно
научног поља студијског
програма који су акредитовани
на Одсеку Пирот за дуалне
студије, а у циљу што бољег
савладавања наставног
програма по дуалном моделу
студирања, Академија - Одсек
Пирот је изабрала одговарајуће
компаније и потписала уговоре
о сарадњи у складу са Законом о
дуалном моделу студија у
високом образовању.

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
(ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИРАЊА)
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Сврха студијског програма је образовање
струковних инжењера информационих
система који су оспособљени за коришћење
информационих технологија и практичан
рад у домену развоја информационих
система у привреди и друштву. По
завршетку основних студија I степена
студенти стичу знања и вештине из
области информационих система, анализе
података применом софтверских алата,
рада са базама података и применом
софтверских информационих технологија и
софтверских алата у пројектовању,
моделовању, развијању и управљању
комплексним пословним системима.

Студијски програм пружа потребна и актуелна знања из
широког подручја информационих система, као и са
информационим технологијама уско специјализованих за
ИТ сектор привреде. Програм студија обухвата
предмете из области пословних и управљачких
информационих система, пројектовања пословних
система, управљања пројектима, управљања
инвестицијама, пословне рачунарске апликације, анализа
података применом софтверских алата, пословног
одлучивања применом информационих технологија,
електронског пословања, маркетинга, односа с јавношћу.
Студенти се упознају са примењеном информатиком,
методама и техникама потребним за решавање
проблема помоћу рачунара, као и за примену рачунара у
различитим областима људског деловања. Усвајају знања
о програмским језицима, оперативним системима,
базама података, комуникационим уређајима и мрежама.
Имају могућности да пројектују помоћу рачунара,
одржавају и сервисирају рачунарску, информациону,
комуникациону, мрежну опрему. Овладавају основним
математичким дисциплинама неопходним за анализу,
разумевање, решавање проблема, као и за успешну
примену информатичких принципа и техника у пракси.
Студијски програм обједињује знања из предузетништва,
маркетинга и трговине, финансија и банкарства, са
знањима из софтверског инжењеринга, рачунарских
мрежа и база података.

ЗВАЊЕ
Струковни инжењер информационих система

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
·

·

·

·

·

ИСХОДИ УЧЕЊА
Исхо и учења укључују ехнолошке и ме о олошке
веш ине као и о ш е сис емске и ин ер ерсоналне
ком е енције: с осо нос ин е рације знања из
различи их исци лина развоја, с осо нос
римене
знања у ракси, разумевање мо ућнос и и о раничења у
римени ме о а и ехника развоја, знање и разумевање
информа ике за креирање мо ела ком лексних сис ема и
роцеса; имски ра , с осо нос комуникације,
с осо нос независно и самос ално ра а у развоју, о ре
у рављачке с осо нос и, ефек ивна комуникација на
националном и међунаро ном нивоу, сис емски рис у
у рављању ризицима, с осо нос у рављања ројек има.

·

·

разумевање информа ичких основа,
разумевање функционисања, инс алација
и ра са о ера ивним сис емима,
разумевање функционисања и римене
рачунарских мрежа, коришћење
о оварајућих ро рамских ала а и
у о ре а ИТ у ословним сис емима,
енерисање релеван них, вали них и
корисних о а ака из великих аза
о а ака,
формулисање и решавање ро лема у
новим о ручјима римене
информационих ехноло ија и
информационих сис ема,
у рављање информационим и
информационо-комуникационим
ресурсима и њихова ефикасна
екс лоа ација у коначном роцесу
о лучивања ин е рисано у рављања
целоку но ословно роцеса рименом
савремених соф верских решења (ЕРП).
о је ињавање знања из ре узе ниш ва,
марке ин а и р овине, финансија и
анкарс ва, са знањима из соф верско
инжењерс ва, рачунарских мрежа и аза
о а ака, о лицима и рименом
елек ронско ословања,
разумевање и римена си урносних мера
за заш и у рачунарских сис ема.

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
(ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИРАЊА)

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
(ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИРАЊА)

Студијски програм
Пословни информациони
системи по дуалном моделу
студирања је акредитован
2021. године, као студијски
програм који се спроводи само
по дуалном моделу и
акредитован само по том
моделу студирања..

Послодавац
располаже
одговарајућим
простором,
опремом и
средствима за
рад у складу са
студијским
програмом и
планом
реализације
учења кроз рад
.

Према потписаном Уговору о дуалном моделу са
послодавцем, максималан број студената који
Одсек Пирот може упутити на учење кроз рад је
5 (пет) студената.

Послодавац Tigar Tyres d.o.o.
оквиру своје делатности
бави се производњом
аутомобилских гума, обуће
и техничке гуме, за чије је
обављање регистрован код
Агенције за привредне
регистре Републике Србије.

Академија техничко-васпитачких
струковних студија – Одсек
Пирот је потписала уговор са са
компанијом Tigar Tyres d.o.o. у
циљу реализације наставног плана
и програма по дуалном моделу
образовања за студијски програм
Пословни информациони
системи.
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(ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИРАЊА)

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ
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(ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИРАЊА)

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ

(ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИРАЊА)

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ

Послодавц (Tigar Tyres) омогућавају реализацију садржаја студијског програма
Пословни информациони системи дуалног модела студија, који одговарају
циљевима и исходима учења кроз рад у области информационих система, као и са
информационим технологијама уско специјализованих за ИТ сектор привреде.
Послодавац је обезбедио одговарајући број ментора код послодавца који имају
најмање врсту и ниво високог образовања који одговара врсти и нивоу који студент
стиче према студијском програму и три године радног искуства у струци.
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(ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИРАЊА)

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Закон о Високом образовању дозволио је струковним школама да
развију курикулуме којима ће будући студенти стећи диплому
мастер струковних студија.
Програм на мастер студијама је организован тако да се
наставља након основних студија. После стицања дипломе
струковног васпитача у трајању од три године и са остварених
180 ЕСПБ бодова, студенти могу да наставе студирање и на
мастер програмима у трајању од две године. На тај начин стичу
звање струковног мастер васпитача, диплому 2. степена високог
образовања, са остварених 120 ЕСПБ бодова, што је са основним
студијама укупно 300 ЕСПБ бодова.
Програми који су акредитовани настали су у сарадњи са
релевантним партнерима јавног сектора, али и у сарадњи са
међународним универзитетима током сарадње на различитим
пројектима. Важан сегмент мастер струковних студија које се
изводе на Одсеку Пирот је управо стручна пракса која се изводи у
партнерству са јавним сектором. Стручна пракса представља
основу за израду мастер рада и то је важна разлика која разликује
струковног мастер васпитача од осталих.
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ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Општи циљ студијског програма је
оспособљавање студената да истражују,
планирају и координирају реализацију
дугорочних циљева предшколског
васпитања и образовања кроз развијање
активности у установи. Мастер
васпитач оствариваће предвиђени циљ у
складу са савременим методама,
руководећи организовањем радног
простора, времена и материјала,
стварањем и неговањем партнерства са
колегама, родитељима и другим
потенцијалним учесницима из
друштвене средине, подстичући и
руководећи израдом пројеката до
стварања интегрисаног
курикулума.

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Сврха мастер струковног студијског
програма је да образује мастер
васпитаче који ће развијати постојеће
програме путем интегрисаног
курикулума на нивоу установе
организовањем увођења, трансформације
и конкретизације активности у складу
са животним контекстом детета,
променама у друштву, вртићу и
породици чиме се ствара стимулативна
средина за остваривање планираних
циљева. Будући мастер васпитач ће у
односу на понуђена програмска
документа бити у стању да сам долази
до оригиналних и конструктивних
решења конкретних проблема у
васпитно-образовној пракси.

КОMПЕНТЕНЦИЈЕ
способности и вештине за стварање позитивне
атмосфере у тимском раду у циљу унапређивања
ефикасности и квалитета васпитно-образовног
рада,

·

·

вештина комуникације и способност саопштавања
аналитичко-истраживачких резултата из домена
организације васпитно-образовног рада,

·

способности, знања и вештине
руковођења, организовања и координисања
васпитно-образовним активностима и
развијања интегрисаног курикулума у
предшколској установи и компетенције за
иновативне и савремене начине решавања
ко н к р ет н и х п р обл ем а у в а с п и т н о образовној пракси,

·

·

·

знања и вештине организације,
мотивације и укључивања колегаваспитача и других професионалаца у
васпитно-образовни рад,
способности континуираног
мониторинга и евалуације
примене стандарда квалитета,

знања и вештине о професионалној
ет и ц и ва с п и т ач а и њ е г о вом
а кт и в н ом до п р и н о су р а з во ју
друштвене заједнице,

знања из методологије, педагогије, психологије и
методика у циљу вршења истраживања и
коришћења истраживачких метода у васпитнообразовном раду,
·

знања и вештине руковођења, управљања
људским ресурсима, вођења и вредновања
рада, планирања, делегирања задатака,

·

знања и вештине која се односе на
координацију рада са децом са развојним
сметњама и на системе подстицања
креативног изражавања,

·

способност планирања, пројектовања, израде,
примене и вредновања отвореног модела курикулума
за васпитно-образовни рад на основу интегрисаног
и холистичког приступа,

способност планирања, пројектовања,
израде, примене и вредновања отвореног
модела курикулума за васпитно-образовни рад
на основу интегрисаног и холистичког
приступа,

·

·

·

·

з н а њ а и в е ш т и н е т р а н сфо рм и са њ а и
моделовања садржаја, активности и метода
из различитих методика у циљу конструисања
интегративног курикулума,
способности уочавања проблема или потребе за
променама, планирања промена, организовања
тима и адекватних услова за спровођење промена,
координирања појединачним активностима у
оквиру тима, израђивања плана акције и, на основу
објективних могућности, обезбеђивања
неопходних услова за његово спровођење,
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Мастер струковни васпитач
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·
·
·
·

·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

примењивати педагошке и психолошке импликације аспеката развоја и развојних карактеристика
деце предшколског узраста у васпитно-образовној пракси,
примењивати савремена научна сазнања из области инклузије деце са развојним сметњама,
примењивати савремена научна сазнања о природи креативности, начинима њеног култивисања и
развијања,
пројектоваће иновативне идеје и проналазити оригинална решења примењујући знања,
способности и вештине из различитих дисциплина (логичко-математичке, откривачке, језичке,
музичке, телесно-кинестетичке и просторно-визуелне),
самостално примењивати елементе програма заснованих на холистичком приступу и осмишљавати
активности које подстичу креативност у раду са децом редовне популације и децом са развојним
сметњама,
спроводити акциона истраживања на нивоу вртића као заједнице која учи, а која трансформишу
васпитно-образовну праксу у отворени систем,
сакупљати, обрађивати, анализирати и интерпретирати релевантне податке уз употребу различитих
метода истраживања,
координирати активностима у оквиру тима, израђивати и учествовати у спровођењу плана акције те
обезбеђивати неопходне услове за његово спровођење,
руководити решавањем актуелних проблема и примењивати иновативна
решења у васпитно-образовној пракси,
развити вештине комуникације и способност саопштавања аналитичко-истраживачких резултата,
примењивати педагошко - инструктивни рад са родитељима, стручним сарадницима и другим
актерима васпитног процеса,
руководити, организовати, планирати васпитно-образовни рад у установама,
управљати људским потенцијалима,
унапредити ставове о професионалној етици и значају васпитачке професије чиме ће дати активан
допринос развоју друштвене заједнице.
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