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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (ДРУГИ СТЕПЕН)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:
1. ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА МЕТОДИКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА – 50 студената
2. ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ –
25 студената
3. ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА РАД СА ДЕЦОМ РАНОГ
УЗРАСТА – 25 студената

ШКОЛСКА ГОДИНА: 2018/2019.
ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА: 1 година (60 ЕСПБ)
УСЛОВИ УПИСА
Услови потребни за упис кандидата на студијске програме другог степена су:
Завршено високо образовање у трајању од најмање три године, односно високо образовање које
вреди најмање 180 ЕСПБ бодова са стручним називом струковни васпитач/васпитач, односно
занимањем васпитача у области друштвено-хуманистичких наука;
Специјалистичке струковне студије може да упише и лице које је завршило студије по прописима
пре доношења Закона о високом образовању-смер предшколског васпитања и образовања или
смер разредне наставе, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних
струкових студија са најмање 180 ЕСПБ бодова.
Специјалистичке струковне студије могу да упишу и лица која су завршила основне академске и
основне струковне студије у другим областима.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:
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 и успеха из одговарајућих стручних предмета.
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Под општим успехом постигнутим у претходним студијама подразумева се просечна оцена
остварена у току претходних студија заокружена на две децимале.
Под оценом из одговарајућег стручног предмета подразумева се просечна оцена постигнута из
предмета који су услов за упис.
За упис на студијски програм ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА
МЕТОДИКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА вреднују се следећи
предмети: Методика развоја говора I, Методика развоја говора II, Методика упознавања околине I,
Методика упознавања околине II, Методика почетног развијања математичких појмова I и
Методика почетног развијања математичких појмова II.
За упис на студијски програм ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ вреднују се следећи предмети: Телесни развој и здравствено васпитање,
Методика физичког васпитања I и Методика физичког васпитања II.
За упис на студијски програм ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА РАД СА
ДЕЦОМ РАНОГ УЗРАСТА вреднују се следећи предмети: Телесни развој и здравствено васпитање,
Општа педагогија и Психологија развоја личности.
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 симпозијумима, излагање на скуповима за стручну јавност и сл.) може се
вредновати са додатних 5 бодова.
ПОСТУПАК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА:
Први конкурсни рок траје од 12. 6. до 14. 7. 2018. године
• Пријављивање кандидата – од 18. 6. 2018. године до 12. 7. 2018. године.
• Објављивање резултата конкурса – 12. јула 2018. године у 12 часова.
• Упис примљених кандидата: 13. и 14. 7. 2018. од 9 до 14 часова
Други конкурсни рок (ако буде слободних места) траје од 10. септембра до 5. октобра 2018.
године.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА ДОМАЋЕ ДРЖАВЉАНЕ je 70.000 динара и плаћа се у 7 рата.
Школарина за студенте странце износи 1000 ЕУР у динарској противвредности.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Приликом подношења пријава на конкурс кандидати подносе:
•

Пријава (добија се у Школи)

•

извод из матичне књиге рођених,

•

оверену фотопопију дипломе или уверење о заваршеном високом образовању,

•

оверену фотокопију додатка дипломи или уверењe о положеним испитима,

•

фотокопију личне карте и

•

евентуалне доказе о објaвљеним радовима, учешћу на скуповима и сл.

Страни држављани подносе нострификована документа.
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НАЧИН И РОКОВИ ЗА ЖАЛБЕ НА РЕДОСЛЕД КАНДИДАТА:
Кандидат има право приговора директору Школе на одлуку (ранг лист) о упису на студије другог
степена у року од 24 сата од дана објављивања резултата конкурса.
Директор доноси коначну одлуку по поднетом приговору у року од 72 сата од достављања
приговора.

Кандидати који стекну право на упис на студије другог степена подносе:
•

извод из матичне књиге рођених,

•

оверену фотопопију дипломе о заваршеном високом образовању,

•

оверену фотокопију додатка дипломи,

•

две идентичне фотографије формата 2,5х3,5 цм,

•

фотокопију личне карте и

•

доказ о уплати накнаде-уписнине у висини од 5.000 динара на име трошкова:
уписа (индекс, ШВ 20, информатор, издања публикована на интернет адреси
школе, штампани уџбеници (уколико су предвиђени за школску годину) обрасци
за остваривање права у току студија, материјал за реализацију предиспитних
активности, материјал за активности Студентског парламента, материјал за
пројекте студената);

Уписнина се плаћа на текући рачун Школе број 840-625666-80, модел 97, позив на
број 21-7421210001
•

доказ о уплати школарине у износи 70.000 динара, која се плаћа у целости или у 7
рата. Школарина се плаћа на текући рачун Школе број 840-625666-80, модел 97,
позив на број 21-7421210001)
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