ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ
ИНФОРМАТИЧАРЕ - СИРМИЈУМ
Сремска Митровица, Змај Јовина 29
Тел: 022/621-864

www.vs-sirmium.sm.ac.rs
KOНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ У ВИСОКОШКОЛСКОЈ ЈЕДИНИЦИ, ВАН СЕДИШТА
УСТАНОВЕ, БЕЗ СВОЈСТВА ПРАВНОГ ЛИЦА-ЧАЧАК
Цара Лазара 10
Тел:032/344-994
064/4422310
Чачак
•
−
−

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - (20 СТУДЕНАТА-САМОФИНАНСИРАЊЕ)
пријављивање кандидата: 21.06.2018. године од 08 – 14 сати
провере склоности и способности (физичких, говорних и музичких) : 23.06.2018. у 10 сати
Кандидати који нису задовољили на испиту за проверу говорних, физичких и музичких
способности у целости или делимично имају право приговора Комисији за проверу говорних,
физичких и музичких способности у року од 1 сат од објављивања резултата.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

Српски језик : 23.06. 2018. у 12 сати
Општа култура - информисаност: 23. 06. 2018. у 13 сати
Oбјављивање привремене ранг листе: 28. 06. 2018. у 12 сати
Учесник конкурса за упис може поднети приговор на регуларност конкурса, регуларност испита
и редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних студија у року од 3 дана од
дана објављивања привремене ранг листе на огласној табли школе
− жалбени рок: од 28. 06. 2018. до 30. 06.2018. године
− објављивање коначне ранг листе: 02. 07. 2018. у 12 сати
− упис примљених кандидата ће се обавити: 03. и 04.07.2018.године од 10 - 14 сати
За проверу склоности и способности уплаћује се 3.000,00 динара на текући рачун школе.
За полагање пријемног испита уплаћује се 4.000,00 динара на текући рачун школе.
Текући рачун школе: 840-1001666-93
Школарина износи 50.000,00 динара (може у више рата).
Право уписа имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању.
Провера способности има елиминаторни карактер, а не подлежу јој кандидати просветне струке
(основне студије).
−
−
−
−

ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС
Оригинална документа на увид, фотокопије следећих докумената: Диплома и сведочанства
средње школе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење са уверењем логопеда, доказ о
уплати накнаде за полагање провере склоности и способности и пријемног испита.

