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КОНКУРС
ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Студијски програм: СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ
50 студената у прву годину студија - на терет личних средстава (самофинансирајући)
 Право пријаве на Конкурс имају сви кандидати који су претходно стекли звање
струковни васпитач.
 Пријава кандидата вршиће се почев од 01. јуна 2022.г., па закључно до 01. јула 2022.
године у времену од 10.00 до 13.00 часова у студентској служби Високе школе.
 Утврђивање редоследа кандидата (ранг-листа) формира се на основу просечне оцене
свих положених испита на основним студијама.
 Уплата школарине (износи 80.000,00) се врши у пет једнаких рата на текући рачун
Високе школе: 840-28666-72 .
Кандидат је дужан да достави следећа документа:
– приликом пријаве на Конкурс:
 oверену фотокопију Дипломе о завршеној Високој школи струковних студија за
васпитаче или оверену фотокопију Уверења о дипломирању уколико диплому још није
преузео;
 oригинал извод из Матичне књиге рођених или венчаних (не старији од 6 месеци,
уколико се ради о изводу који је трајан прилаже се оверена фотокопија);
 оверену фотокопију додатка дипломи са Високе школе или уверење о положеним
испитима;
 личну карту или пасош на увид.
– приликом уписа (кандидат који је примљен по основу Конкурса):
 две фотографије у боји, формата 3,5х4,5 цм (са једнобојном, светлом позадином);
 доказ о уплати прве рате школарине;
 индекс и обрасци ШВ-20 (скриптарница Високе школе).
***Кандидати

који конкуришу за упис у другу годину студија подносе захтев
секретару, а поред горе наведених докумената, достављају индекс са
специјалистичких струковних студија или уверење и положеним испитима уколико
кандидат није окончао студије или оверену фотокопију дипломе и додатка дипломи
ако је исте завршио. Право конкурса имају кандидати који имају довољан број
положених испита (признатих у вредности од најмање 37 ЕСПБ) или који су стекли
диплому на спец. струк. студијама. Број места за пријаву кандидата није ограничен.

______________________________________________________________________________________________________________________

 Ранг-листа примљених кандидата биће објављена 04.07.2022. године у 10.00 часова.
 Примедбе на ранг-листу подносе се 05.07.2022. године од 10.00 до 12.00 часова,
а решење по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније до 06.07.2022. године
до 12.00 часова.
 Упис примљених кандидата је у суботу, 09.07.2022. године од 10.00 до 13.00 часова.
* Због пандемије COVID-19 и ванредног стања датуми су подложни промени.
______________________________________________________________________________

