
Зашто уписти специјалистичке студије ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
 
                                        „Као што њива, мада плодна, не може рађати без обраде, 
                                        тако ни човек не може стварати без учења.“ 

               Марко Тулије Цицерон   
 
 
 
Специјалистичке студије физичког васпитања трају једну годину (60 ЕСПБ) и 
намењене су свима који желе да се интердисциплинарно, суптилније, детаљније и 
стручније, упознају са могућношћу деловања на интегрални развој детета. 
С обзиром на чињеницу да је физичко васпитање окосница свеукупног дечјег 
развоја, студенти ће бити упознати са био-психо-социјалним механизамима 
програмирања вежбања, посебно вежбања која су у корелацији са осталим 

васпитно-образовним областима (математика, музика, ликовно, упознавање околине, развој говора...). Током 
студија студенти све више истражују могућности корелације са осталим васпитно-образовним областима, 
обучавају се да истражују феномене везане за физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце, 
као и сопствену праксу.  
Програм омогућава да наш специјалиста буде одличан стручњак за рад у предшколским установама.   
 
После завршених студија студенти стичу звање Специјалиста - струковни васпитач  за физичко васпитање (240 
ЕСПБ) и диплому која је призната у земљама потписницама Болоњске деклацарације. Према Закону о високом 
образовању свршени студенти добијају проходност уписа на мастер струковне студије.  
 
Исходи и компетенције 
 
Савладавањем специјалистичког студијаског програма – смер физичко васпитање, студенти ће стећи 
компетенције за квалитетно обављање делатности из области физичког васпитања деце предшколског узраста. 
Стећи ће нопходна знања за самостално развијање програма физичког васпитања, избора активности и садржаја, 
облика и средстава – једном речју, аутономног методичког приступа.  
 
Поред тога студенти ће бити оспособљени: 

1. да процесом физичког вежбања, који је у складу са општим развојем, могу побољшавати физичке 
способности предшколског детета у складу са карактеристикама дечјег развоја; 

2. да позитивно утичу на побољшање здравља деце; 
3. да путем организационих форми рада, адекватним оперативним садржајима и условима од којих зависи 

ефикасност вежбања, подстицајно и позитивно делују на развој младог дечјег организма; 
4. да самостално прате, стичу, развијају и примењују савремена научна и стручна достигнућа; 
5. да дефинишу перспективне истраживачке проблеме у области физичког васпитања деце предшколског 

узраста; 
6. да се усавршавају и у најужим облицима специјализације, сходно својим афинитетима и потребама 

радног места; 
7. да самостално спроводе истраживања у педагошком раду и у области физичког васпитања; 
8. да буду носиоци пројеката из области физичког васпитања деце предшколског узраста; 
9. за самостални рад у разним спортским школицама; 
10. за рад у интердисциплинарним центрићима дечјих интересовања; 
11. да преузму улогу главног васпитача; 
12. да буду стручни сарадници у предшколским установама; 
13. да преузму лидерску улогу руководиоца предшколске установе – директора; 
14. да наставе даље школовање уписом мастер струковних студија. 

 
 
 
 

Професор струковних студија 
Др Сава Максимовић 

 


