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Број : 513
Датум : 7. новембар 2017.год.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА
НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
НА АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ШКОЛА УПИСУЈЕ СТУДЕНТЕ НА

6 (Ш Е С Т)
СЛОБОДНИХ МЕСТА
За упис на специјалистичке струковне студије могу да конкуришу кандидати који имају завршену
Високу школу струковних студија смера васпитач деце предшколског узраста и васпитач за
традиционалне игре, осталих смерова, као и студенти који су завршили друге студије из области
друштвено-хуманистичких наука, и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.
СТУДЕНТИ САМИ СНОСЕ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА, А ШКОЛАРИНА ЈЕ 80.000,00 динара.
Школарина се може плаћати у 8 (осам) једнаких месечних рата.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
Од 7. до 15. НОВЕМБРА 2017. године, од 9.00 до 14.00 часова
Сви кандидати који учествују на конкурсу за упис специјалистичких струковних студија,
поред попуњене пријаве на конкурс (на сајту Школе), прилажу фотокопије следећих докумената и
оригинале на увид :
 Диплому о завршеним основним струковним ( академским ) студијама
 Извод из матичне књиге рођених
 Доказ о уплати 3.000,00 динара
Кандидати који нису завршили ВШСС за образовање васпитача, достављају уверење о
положеним испитима или додатак дипломи и студијски програм по којем су завршили студије. Веће
специјалистичких студија одлучиће о садржају евентуалног диференцијалног испита.
Наставно-научно веће донеће 15. новембра 2017.године ранг листу за упис. Учесник конкурса који
сматра да конкурс није спроведен на утврђен начин и да су његова права повређена може поднети
приговор директору школе у року од три дана од дана објављивања ранг-листе, а директор доноси
решење о приговору у року од три дана од дана подношења приговора.
УПИС КАНДИДАТА
18. НОВЕМБРА 2017.године, од 9.00 до 14.00 часова
Сви кандидати који су испунили услове за упис достављају:
 Две фотографије 3,5 X 4,5 см
 Фотографија у bmp.формату на електронском медију
 Доказ о уплати прве рате школарине – 10.000,00 динара
 Доказ о уплати трошкова уписа – 6.500,00 динара
СВЕ УПЛАТЕ СЕ ВРШЕ НА РАЧУН ВШССОВ У КИКИНДИ

840-657666-13
Ближе информације могу се добити: - у Школи - на тел./факс 0230/422-423
и E:mail – vsssovki@vaspitacka.edu.rs
Директор
др Зоран Мијић,професор

