
Стандард 7: Упис студената 

 

Висока васпитачка школа „Михаило Палов“ у Вршцу ће у складу са друштвеним 

потребама и својим ресурсима уписивати кандидате на студијски програм Струковни 

васпитач. Школа на основу одлуке Наставно-научног већа расписује конкурс за упис 

студената. Конкурс треба да садржи: број студената који се могу уписати; врсту и 

трајање средњег образовања као услов за упис; захтеве у вези са полагањем пријемног 

испита и проверама способности; висину школарине; рокове за пријављивање и упис, 

неопходна документа за упис, и друга неопходна обавештења. Услов за упис у прву 

годину студија је претходно завршено средње образовање у четворогодишњем 

трајању. Наставно-научно веће Школе благовремено именује и јавно објављује 

чланове комисија за проверу способности (говорних, музичких и физичких), као и 

чланове комисија за испит из матерњег језика (српски, румунски или ромски) и теста 

опште информисаности. 

  

Планирани број студената који би се уписаo у прву годину студија износи 120 (90 

студената на српском, 20 студената на румунском и 10 студената на ромском језику). 

Број студената који би се уписао на студијски програм Струковни васпитач  

пројектован је на основу расположивих кадровских и просторних могућности. 

Кандидат који конкурише за упис прво подлеже провери способности (говорних, 

музичких и физичких), која је елиминаторног карактера (положио – није положио) и 

тест из бон-тона. Након успешне провере способности, кандидат подлеже полагању 

пријемног испита који подразумева испит из матерњег језика (српски, румунски или 

ромски језик) и теста опште информисаности. Начин провере, као и врста способности 

и знања одговарају природи студијског програма Струковни васпитач, и објављују се у 

конкурсу.  

 

Редослед кандидата за упис на прву годину студија утврђује се на основу успеха у 

средњој школи и успеха постигнутог на пријемном испиту из српског, румунског или 

ромског језика и теста опште информисаности (или, на основу резултата опште матуре 

за кандидате који су је полагали, када овакав начин полагања почне да се примењује у 

нашем образовном систему). Ранг листа кандидата који су стекли услов за упис на 

прву годину студија благовремено и јавно се објављује. Према Статуту школе, 

кандидати имају право на жалбу.  

 

Упис студената на Високу васпитачку школу „Михаило Палов“ у Вршцу прецизно је 

дефинисан: Статутом Високе школе, Правилником о упису студената на студијски 

програм и Правилником полагања пријемног испита. Сва наведена документа су 

објављена на сајту школе. 

 

 

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм  

Евиденција: Конкурс за упис студената-Прилог 7.1, Решење о именовању комисије за 

пријем студената-Прилог 7.2, Услови уписа студената (извод из Статута институције, 

или други документ)-Прилог 7.3 

 


