ИНФОРМАЦИЈА ЗА СТУДЕНТЕ 1. ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
КОЈИ НЕМАЈУ ДОВОЉАН БРОЈ ПРЕДИСПИТНИХ БОДОВА
ИЗ ПРЕДМЕТА РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА
Студенти који немају довољан број предиспитних бодова из предмета Развојна психологија, а
желе да пријаве испит из предмета Развојна психологија за јунски или неки други испитни рок
потребно је да ураде следеће:


Ако је број недостајућих бодова до 10, да ураде оригиналан семинарски рад на тему
„Учење и развој детета на раном узрасту“, написан ћирилицом, Times New Roman font,
величина слова 12, нормалан проред, дужина рада – најмање 10 страна А4 формата;



Ако је недостајући број бодова већи од 10, да ураде два оригинална семинарска рада, од
којих један на већ наведену тему, а други на тему „Значај позитивне афективне везаности
на раном узрасту за личност у одраслом добу“, такође написан ћирилицом, Times New
Roman font, величина слова 12, нормалан проред, дужина рада – најмање 7 страна А4
формата;

Готове радове студенти треба да сниме као pdf. документе и доставе на е-mail адресу
предметног наставника, а приликом првог доласка у Високу школу струковних студија за
васпитаче потребно је да доставе одштампан(е) примерке и оставе их код координаторке и
организаторке наставе.
Као и за „редовни“ семинарски рад, задатак студената је и да самостално пронађу
одговарајућу литературу. Литерарни извори морају да буду новијег датума, односно 75% тих
извора не треба да буде старије од 10 (десет) година. Почетни водич за тражење литерарних
извора може да буде уџбеник из предмета Развојна психологија.
Семинарски радови треба технички да буду припремљени у складу са упутствима која се
налазе на следећем линку:
http://www.vivasabac.edu.rs/materijali/skola/aktaskole/Novi%20pravilnik%20o%20zavrsnom%20ra
du.pdf , а односе се израду завршних радова. Изузетак од упутства је већ наведени нормални
проред у тексту семинарског рада.
Студенти који намеравају да пријаве полагање испита у јуну текуће школске године, морају
да доставе радове најкасније до понедељка 25. маја. 2019. године.
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