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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА У ПИРОТУ
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНATА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ
СТУДИЈАМА
НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
- СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМ ЗА ВАСПИТАЧА
КОРДИНАТОРА ЗА МОДЕЛОВАЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ
КУРИКУЛУМА
У Школској 2018/19. години Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Пироту уписује у другом уписном року 46 студената.
ШКОЛСКА ГОДИНА: 2018/2019.
ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА: 1 година ( 60 ЕСПБ)
УСЛОВИ УПИСА:
Услови потребни за упис кандидата на студијски програм 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;
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 струковних студија са најмање 180 бодова, што доказује решењем о
признатој еквиваленцији.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Право уписа на студије другог степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у
оквиру броја студената за упис датог студијског програма.
Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка
претходних студија пријављених кандидата:
- општег успеха - максимум 30 бодова и
- успеха на тесту знања из обласи методичко-педагошких и психолошких наука максимум 30 бодова.
Под општим успехом постигнутим у претходним студијама подразумева се просечна
оцена остварена у току претходних студија помножена бројем 3.
Максимални број бодова по оба основа које кандидат може освојити је 60.
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Уколико више кандидата оствари исти број бодова, уводи се додатни критеријум
– просечна оцена из Методике васпитно образовног рада.
За упис на специјалистичке студије кандидат мора да оствари најмање 30 бодова ( по оба
основа)
ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА УПИСА:
Конкурсни рок траје од 26.септембра до 29. октобра 2018. године
- Пријављивање кандидата од 26. септембра до 29. октобра 2018. год.
- Тест знања из методичко-педагошких
и психолошких наука
29.10.2018. године у 12,30 h
- Ранг листа за упис
30.10.2018. год.
- Упис примљених кандидата 31.10.2018. год.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА за пријаву на конкурс:
- оверену фотокопију дипломе о високом образовању,
- извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
- оверену фотокопију додатка дипломе,
- накнада за полагање пријемног испита у износу од 3.000 динара
За сва ближа обавештења:
Тел: 010/ 345 253 Студ. служба
Е-mail: vspirot@mts.rs
Директор
др Емилија Поповић, проф. струк. студ.

