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КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ
СЕПТЕМБАРСКИ УПИСНИ РОК

Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР
Начин финансирања:
Број студената
- на српском језику:
буџет
8
самофинансирање
8
У прву годину студија може се уписати кандидат који има средње образовање из
подручја рада: Здравство и социјална заштита у четворогодишњем трајању.
Избор кандидата за упис обавља се према општем успеху постигнутом у средњој
школи и резултатима на класификационом испиту.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
 Пријава кандидата обавиће се 01. и 02. септембра 2022. године у времену од 09.00 до
12.00 часова (због пандемије COVID-19 датуми су подложни промени).
 Класификациони испит одржаће се 02. септембра 2022. године по следећем
распореду:
o биологија од 12.00 часова;
 Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 03. септембра 2022. у 10.00 часова.
 Примедбе на ранг-листу подносе се 05. септембра 2022. године од 10.00 до 12.00
часова, а решење по приговору доноси најкасније до 06. септембра 2022. године
(до 12.00 часова).
 Упис примљених кандидата обавиће се 07. септембра. 2022. године од 09.00 до 12.00
часова, по распореду истакнутом на огласној табли школе.
 Кандидати са коначне ранг-листе морају се строго придржавати распореда
уписа. Уколико се кандидат не упише у предвиђеном року, сматраће се да је
одустао и на његово место биће уписан следећи кандидат са ранг-листе.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
I Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе следећа документа:
 сведочанства I, II, III и IV разреда средње школе,
 диплому о положеном завршном (матурском) испиту средње школе,
 извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 лекарско уверење,
 доказ о уплати накнаде за полагање класификационих испита у износу од
4.000,00 динара који се уплаћује на текући рачун Високе школе, број: 840-28666-72.
Кандидати су обавезни да на проверу способности понесу личну карту или пасош.
II Кандидати који стекну право на упис у Високу школу, поред наведених докумената
из става I, подносе још и следеће:
 два обрасца ШВ-20 (скриптарницa Високе школе),
 индекс (скриптарницa Високе школе),
 две фотографије у боји, формата 3,5х4,5 цм (у колору са светлом позадином),
 доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте).
Школарина износи 90.000,00 динара (у четири рате).
Информације на тел. 013/831-628.

