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Висока  васпитачка школа „Михаило Палов“ у Вршцу објављиваће Конкурс за упис на студије, који 

ће садржати број студената за студијскe програмe који се организују у  школи, услове за упис, 

мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, висину школарине коју 

плађају самофинансирајући студенти и начин и рокове за подношење жалби на утврђени редослед 

кандидата. Конкурс за упис студената у прву годину основних студија спроводи Конкурсна 

комисија. 

У складу са организацијом и капацитетима, као и према досадашњем заинтересованом броју 

кандидата, анализи садашњег стања на тржишту рада и пројекцијама будућих потреба за овим 

занимањем, школа ће годишње на прву годину студија уписивати: на смеру струковни васпитач 120 

студената и то: 90  на српском, 20  на румунском и 10  на ромском језику; на смеру васпитач деце 

јасленог узраста 30 студената, и то: 20  на српском, 5  на румунском и 5  на ромском језику; на 

специјалистичким студијама, смер струковни васпитач – специјалиста за припремни предшколски 

програм 20 студената. У прву годину основних студија може се уписати лице које има средње 

образовање у четворогодишњем трајању. Кандидат који конкурише за упис на прву годину 

основних студија подлеже провери говорних, музичких и физичких способности, које су 

елиминаторног карактера. Кандидати који су задовољили на провери говорних, музичких и 

физичких способности полажу пријемни испит из матерњег језика и књижевности (српски, 

румунски, ромски), опште информисаности и познавању правила лепог понашања. Редослед 

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

постигнутом у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту и провером 

говорних, музичких и физичких способности.  

Студент савлађује студијски програм полагањем испита чиме стиче одређени број ЕСПБ, у складу 

са студијским програмом. Наставним планом је предвиђено да у току једне школске године студент 

оствари 60 ЕСПБ (у току једног семестра 30 ЕСПБ). Сваки појединачни предмет у програму има 

одређени број ЕСПБ који студент остварује када положи испит. Број ЕСПБ сваког појединачног 

предмета одређен је на основу укупног ангажовања студента, укупног број часова активне наставе и 

укупног броја сати активног индивидуалног рада студента. Успешност студената у савлађивању 

свих предмета на студијским програмима континуирано се прати током наставе и изражава се 

поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на предмету је 100. Начин 

оцењивања и показатељи дистрибуције оцена у односу на проценат  укупно остварених бодова је 

следећи: до 54 – није положио (оцена 5); 55-64 – довољан (оцена 6); 65-74 – добар (оцена 7); 75-84 – 

врло добар (оцена 8); 85-94 – изузетно добар (оцена 9); 95-100 – одличан (оцена 10). Студент стиче 

поене на предмету кроз рад у оквиру наставе, вежби, семинара и испуњавањем других 

предиспитних обавеза и полагањем испита. Код свих наставних предмета, минималан број поена 

које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30 а максимални 

70. Сваки предмет из студијског програма (обавезан и изборни) има јасан и објављен начин стицања 

поена.  Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче по 

основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и 

полагањем испита, а према  квалитету стечених знања и вештина. Посебно се водило рачуна, 

наравно, у складу са специфичношћу и могућностима сваког предмета, да методе оцењивања буду 

што разноврсније. 

Табела 8.2. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају у 

високошколској установи 

Табела 8.3. Преглед броја студената који су стекли диполому у високошколској установи у 

предходне три школске године 

Табела 8.4. Статистички подаци о напредовању студената у предходној школској години 

Евиденција: Конкурс за упис студената у текућу школску годину-Прилог 8.1. Решење о именовању 

комисије за пријем студената-Прилог 8.2 

Ранг листа  студената уписаних на установу у претходној школској години-Прилог 8.3     

Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама Прилог 8.4  

Подаци о студентском парламенту-Прилог 8.5  

  


