
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 
Акредитација студијског програма 

Специјалистичке струковне студије Заштита на раду
 

Назив предмета:  

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ Шифра предмета: СЗР15 
Број ЕСПБ: 6 
Статус предмета:  Изборни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Упознавање и разумевање основних андрагошких, организационих и дидактичко-методичких питања и 
проблема образовања, обуке и оспособљавања за безбедност и здравље на раду. 

Исход предмета:   

Оспособљеност за организацију образовања, обуке и оспособљавања за заштиту на раду. Знања и 
способности за креирање програма, реализацију и евалуацију образовних активности. Компетенције за 
развој планова, стратегија и облика образовања за заштиту на раду. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Појмовне и теоријске основе образовања за заштиту на раду; Систем, пракса 
образовна популација; Законски оквир оспособљавања за заштиту на раду; Андрагошке и психолошке 
основе процеса образовања и учења за заштиту; Планови и програми оспособљавања за заштиту на раду; 
Организација образовања за заштиту на раду; Методе образовног рада; Образовна стредства и наставна 
технологија у образовању за заштиту; Методи и поступци за проверу знања и степена оспособљености 
(евалуација, самоевалуација); Структура, специфичности и припрема образовно-инструктивних кадрова. 
Практична настава: Разматрање актуелних питања и проблема образовања за заштиту. Практични 
радови: израда аналитичко-снимачке листе, креирање и израда планова и програма образовања и 
оспособљавања за заштиту на раду, израда припреме за извођење образовне теме (јединице). Посете 
организацијама - ''образовни дан'' - сусрет теорије и праксе. 

Литература:   
1. Николић, В. (2012). Теорија и организација образовања за заштиту, Факултет заштите на раду, Ниш. 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

2 2 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Метода предавања, презентације, практичних радова, разговора и дискусије, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит - 
Практична настава 20 Усмени испит 40 
Колоквијум-и 30   
Семинарски рад -   
Укупно 60 Укупно 40 
 


