Висока школа струковних студија
за образовање васпитача и
тренера у Суботици

Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача и тренера у
Суботици је правни следбеник
Више школе за образовање
васпитача у Суботици основане
1993. године, а она правни
следбеник Педагошке академије
у Суботици основане 1973.
године.

Школа има четрдесетогодишњу
традицију у образовању кадрова
педагошке струке (васпитача
предшколске деце) а
бележи успех у школовању
тренера у спорту, нутрициониста
- дијететичара и струковних
медицинских сестара.

Студијски програми основних струковних
студија остварују се у трајању од 3
(три) школске године – 6 (шест)
семестара, у обиму од 180 ЕСПБ
бодова по следећим студијским
програмима:

•
•
•
•

Образовање струковних васпитача
предшколске деце
Образовање тренера
Образовање нутриционистадијететичара
Образовање струковних
медицинских сестара

Специјалистичке студије
Студијски програми специјалистичких
струковних студија остварују се у трајању од 1
(једне) школске године - 2 (два) семестра, у
обиму од 60 ЕСПБ бодова по следећим
студијским програмима:
Образовање специјалиста струковних
васпитача за рад са децом са посебним
потребама
Образовање специјалиста струковних
васпитача за физичко васпитање
Образовање специјалиста струковних
васпитача за ликовно васпитањe

Висока школа струковних студија
за образовање васпитача и
тренера (нутрициониста и
струковних медицинских сестара)
из Суботице је школа која образује
будуће носиоце друштвених
промена, стручњаке који се изузев
теоријским знањима служе
практичним вештинама и веснике
здравијег начина живота.

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ деце
предшколског узраста
Студенти се оспособљавају за васпитно-образовни рад са децом
узраста од 1-7 година
Где може да ради?
•
•
•

У предшколској установи (јаслице и старија група 3-7
година),
Припремном предшколском програму,
Социјалним институцијама (Дом за незбринуту децу, Дом
за децу ометену у развоју, Дечије село, Колективни и
избеглички центри) итд.

Које послове може да обавља?
•
•
•
•
•
•
•
•

Васпитач у предшколском образовању
Васпитач у социјалним институцијама
Дечији аниматор у трговачким центрима
Дечији аниматор у туристичким центрима
Дечији аниматор у забавним центрима (водени паркови,
зоолошки вртови и сл.)
Дадиља
Лични пратилац деце са посебним потребама
Организатори дечијих рођендана и забава итд.

Васпитач може бити приватни предузетник
•
•
•
•
•
•
•
•

Приватни вртићи
Играонице за децу
Рођендаонице
Продавнице играчака за децу
Издавачка кућа за децу
Дечија књижара
Продавница дидактичких средстава за васпитно-образовни
рад са децом
Центар за чување деце итд.

СТРУКОВНИ ТРЕНЕР (за изабрани спорт)
Студенти се оспособљавају за васпитно-образовни рад са децом,
младима и одраслима у области спорта и физичке културе

Где може да ради?
•
•
•
•

У Спортским клубовима,
Вртићима,
Казнено поправним институцијама,
Институцијама војске и полиције

Које послове може да обавља?
•
•
•
•
•
•

Тренер млађих категорија и сениора
Реализатор спортских садржаја који се спроводе на нивоу
локалне самоуправе у вртићима и спортским клубовима
Тренер сениорских екипа укључених у лигашка такмичења,
Тренер репрезентативних селекција младих
Спортски тренер у казнено поправним институцијама,
институцијама војске и полиције
Спортски персонални тренер

Струковни спортски тренер може бити приватни предузетник
•
•
•
•
•

Приватни спортски клубови
Школе спорта за децу
Продавнице спортске опреме
Издавачка кућа – спортска литература
Продавница спортских реквизита итд.

СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА
ДИЈЕТЕТИЧАР
Студенти се оспособљавају да самостално планирају и организују исхрану појединаца
и различитих категорија становништва

Где може да ради?
•
•
•
•
•
•

У саветовалиштима и превентивним центрима домова здравља, болницама,
клиничким центрима, институтима, заводима, као и у приватном
здравственом сектору
У установама социјалне заштите – домовима за негу и геронтолошким
центрима
У предшколским установама, домовима ученика и студентским центрима
У фитнес клубовима, спортским клубовима, спа и wеллнессцентрима
У малопродаји и велепродаји ткз.„здраве“ хране
У угоститељским објектима

Које послове може да обавља?
•
•
•
•

•

Здравствено васпитни рад у области правилне исхране
Саветовалишни рад у области медицинске нутритивне терапије
Планирање оброка и руковођење процесом припреме хране у угоститељским
објектима и ресторанима друшвене исхране
Креирање и припремање нових оброка у угоститељској понуди, као и
прехрамбених производа за посебне групе корисника, као што су спортисти,
гојазни, оболели од шећерне болести, оболели од нутритивних алергија и
слично
Послови везани за маркетинг појединих прехрамбених производа

Струковни нутрициониста дијететичар може да буде приватни предузетник
•
•
•

Отварање продавнице са асортиманом ткз. „здраве“ хране
Ресторан брзе хране са понудом „здравих“ оброка и напитака
Еко производња, дистрибуција и пласирање органски произведене хране

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Студенти се оспособљавају за самосталан рад у оквиру здравствене
неге на свим нивоима здравствене заштите становништва

Где може да ради?
•
•
•
•
•

У диспанзерима, домовима здравља, кућној нези, патронажној
служби, саветовалиштима, превентивним центрима, приватном
здравственом сектору
У општим и специјалним болницама, рехабилитационим
центрима, у клиничким центрима, заводима и институтима
У домовима за старе и геронтолошким центрима
У домовима и школама за децу са посебним потребама
У предшколском, основном и средњем образовању

Које послове може да обавља?
•
•

•

Струковна медицинска сестра је оспособљена за рад у оквиру
здравствене неге и припреме за дијагностичке поступке у
општој медицини и свим специјалистичким дисциплинама
Струковна медицинска сестра је оспособљена за самосталан
здравствено-васпитни рад и превентивну здравствену негу са
корисницима здравствене заштите, са здравом популацијом и
оболелима.
У свом раду струковна медицинска сестра спроводи
психолошку потпору пацијента и породице, посебно код тешких
болесника.

Струковна медицинска сестра може да буде приватни предузетник

•
•
•

Дом за стара и одрасла лица
Предузеће за превоз пацијената, инвалида и тешко покретних
особа
Амбуланта за здравствену негу

Од јануара 2017. године Висока школа
је поставила нове стратешке циљеве који
се односе на унапређење квалитета
наставног процеса, квалитета наставног
кадра, интензивирање сарадње са
Покрајинским секретаријатом, кабинетом
Градоначелника и усмеравањем Школе
према тржишту и привреди. Школа се
укључује у међународне пројекте и
сарадње, те подстиче студенте на
иницијативу и предузетништво.

Више од 50 посто запослених чине доктори наука. У Школи ради
4 специјалисте, 4 магистра наука и 10 мастера наука из
различитих области: психологије, педагогије, медицине, спорта,
методике, технике и технологије.
Школа тренутно броји око 450 уписаних студената.

Центар за каријерно
саветовање при Школи
врши индивидуално
саветовање студената у вези
са могућностима запослења,
повећања знања и
професионалних искустава,
волонтирања и
професионалног умрежавања
у локалној заједници. Центар
врши представљање
приватних предузетника,
институција и удружења
грађана у којима студенти
могу да волонтирају или ураде
стручну праксу.
Школа учествује у Ерасмус
програму за младе
предузетнике.

Друштвена
одговорност
Имајући у виду друштвене
околности, Школа настоји
својим делањем да едукује
становништво, подиже свест
о важности правилне
исхране и здравог начина
живота као и да пружи
бесплатну подршку
грађанима из области
педагогије, психологије,
уметности, медицине те
организује предавања,
трибине, радионице...

Студентски парламент
активно учествује у
програмима Високе
школе, заступа
интересе студената,
организује спортске и
забавне активности,
путовања, дружења.

Висока школа нуди курсеве за обуку :
- оперативних тренера,
- дадиља,
- дечијих аниматора
- неговатеља/геронтодомаћица (рад са
особама треће доби).

Визија будућности :
- Покретање новог студијског
програма – струковни
физиотерапеут
-Покретање мастер струковних
студија (3+2)
- Покретање спортскодијагностичког центра
-Отварање Органског кафића који
би био пример добре праксе и
дуалног образовања где би
студенти нутриционизма
вежбали своје радне и
предузетничке вештине
-Отварање наставне јединице у
Зрењанину за смер струковна
медицинска сестра
- Отварање Нутриционистичког
саветовалишта које промовише
дипломце са смера
Нутрициониста/дијететичар,
наше Школе
- Отварање Дневног центра за
децу са физичким потешкоћама
где ће наши студенти са свих
смерова стицати практичне
вештине.

Дипломци наше Школе проналазе
послове широм света и Европе док
неки креативно користе своју струку те
оснажени професорском подршком и
предузетничким вештинама отварају
балетске школе, школе спорта или
вртиће у свом граду .

www.vsovsu.rs

