
Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 
 

Правилник о мастер струковним студијама  
 

 
На основу члана 102, став 12 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-
др.закон и 73/2018.), члана 176, став 4, тачка 11 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у 
Шапцу, Наставно-стручно веће Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, на седници одржаној 
30. јануара 2019. године, донело је:  
 

ПРАВИЛНИК O 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА  
О МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА 

 

Члан 1 

У Правилнику о мастер струковним студијама у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу број 
212/5 од 31.3.2015. године и број 480/2 од 27.6.2018. године члан 38 се мења и гласи: 
Студијски истраживачки рад је пројекат у којем се решава практични проблем из области предшколског 
васпитања и образовања и који је у функцији израде мастер рада. Студијски истраживачки рад се ради у 
предшколској установи уз сагласност ментора. 
Реализација студијског истраживачког рада може почети ако је студент положио испит из предмета 
Методологија истраживачког рада и ако му је одобрена тема мастер рада. 
 

Члан 2 
У члану 39, став 3 мења се и гласи:  
Мастер рад је пројекат у којем се решава практични проблем из области предшколског васпитања и 
образовања који је прихваћен од стране високошколске установе. Мастер рад се ради у предшколској 
установи. 

Члан 3 

Члан 40 мења се и гласи:  
Кандидат, након идентификовања проблема/пројекта и усаглашене теме мастер рада са ментором, подноси 
захтев Наставно-стручном већу за одобрење израде мастер рада. 
Захтев се подноси преко студентске службе која врши потребне провере података и испуњености услова од 
стране студента. 
Наставно-стручно веће одлучује о прихватању теме мастер рада и именује Комисију за одбрану мастер 
рада, на предлог предметног наставника – ментора. 

Комисија за одбрану мастер рада састоји се од три члана: ментор, председник комисије и члан су 
наставници који учествују у настави на мастер студијама. 
Једном задата тема мастер рада истом кандидату се не може поновити. 

Члан 4 

Члан 42 мења се и гласи:  
Задатком за завршни/мастер рад дефинише се подручје разраде теме и дају потребни подаци и смернице 
за израду рада. 
Задатак мастер рада утврђују студент и ментор. Задатак мастер рада може дати предшколска установа која 
жели да реши одређени проблем или пројекат из области предшколског васпитања и образовања.  

Члан 5 

У Правилнику о мастер струковним студијама речи Наставно веће замењују се речима Наставно-стручно 
веће у одговарајућем падежу.  
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Члан 6 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

 
БРОЈ 70/5 

ДАНА: 30.1.2019. године. 
Ш а б а ц 

 
 
 


