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KOНКУРС
-ТРЕЋИ УПИСНИ РОКЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Студијски програм

Укупно (Студената)

Из буџета

Самофинансирање

30

0

30

СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ (У ТРАЈАЊУ ОД
2 ГОДИНЕ, 120 EСПБ)

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА од 21.10. до 25.10.2019. године
ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ

28.10.2019. године

од 0800 do 1400
у 1200

*Право уписа на студије другог степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената
превиђених за упис датог студијског програма.
*Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених
кандидата - општег успеха.
*Под општим успехом постигнутим у претходним студијама подразумева се просечна оцена остварена у току претходних
студија заокружена на две децимале.
*Кандидатима који су се истакли у васпитно-образовном раду са предшколском децом и то потврдили објављеним
(теоријским или практичним) радовима, сваки такав рад (или активност, нпр. учешће на сипозијумима, излагање на
скуповима за стручну јавност и сл.) може се вредновати са додатних 5 бодова.
ЖАЛБЕНИ РОК

од 28.10.2019. године

до 29.10.2019 године

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

30.10.2019. године

у 12 сати

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

30.10.2019. године
31.10.2019. године

од 1200 do 1400
од 0800 do 1400

*Информацију о уплатама кандидати могу добити у секретаријату школе и путем телефона 022/621864

Сврха
Трошкови уписа
Пријава на конкурс
Школарина

Цена

Текући рачун школе

5.000,00 динара
2.000,00 динара
70.000,00 динара по години студија (може у више рата)

уплаћују се приликом уписа
840-1001666-93
840-1001666-93

*Право

уписа имају кандидати који су завршили Високу школу струковних студија за образовање васпитача у
трогодишњем трајању.
ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС

Диплома о завршеној Високој школи струковних студија за
образовање васпитача у трогодишњем трајању, Извод из матичне књиге рођених, Доказ о уплати пријаве на конкурс
(2.000 дин)
Оригинална документа на увид, фотокопије следећих докумената:

