КОНКУРС
ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ
2011/12. ГОДИНИ – ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА "МИХАИЛО ПАЛОВ" У ВРШЦУ
СМЕР
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА АФИРМАЦИЈУ
ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА
Висока школа струковних студија за образовање васитача
"Михаило Палов" у Вршцу уписаће 18 кандидата који се школују на
терет личних средстава (самофинансирајући).
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
- Пријава кандидата на конкурс вршиће се у периоду од 01.09. до 30.09.2011.
год. у времену од 10,00 до 13,00 часова у студентској служби Високе школе.
- Право на конкурс имају сви кандидати који су претходно стекли звање
с т р у к о в н и в а с п и т а ч.
- Утврђивање редоследа кандидата врши на основу просечне оцене свих
положених испита на Високој школи.
- Уплата школарине се врши у пет једнаких рата на текући рачун Високе
школе 840-28666-72.
- Приликом уписа кандидат је дужан да достави следећа документа:
1. Оверену фотокопију дипломе о завршеној Високој школи струковних
студија за образовање васпитача или оверену фотокопију уверења о
дипломирању уколико диплому још није примио (кандидати достављају
приликом конкурса);
2. Оригинал извод из Матич. књиге рођен. или венчан. (не старији од 6 мес. –
кандидати достављају приликом конкурса). Уколико се ради о изводу који је
трајан прилаже се оверена фотокопија;
3. Оверену фотокопију додатка дипломи са Високе школе или уверење о
положеним испитима (кандидати достављају приликом конкурса);
4. Две слике формата 3,5х4,5 цм за индекс (доносе кандидати који су
примљени и то 05.10.2011. године приликом обављања уписа);
5. Доказ о уплати прве рате школарине (доносе кандидати који су примљени
и то 05.10.2011. године приликом обављања уписа);
6. Лична карта или пасош на увид;
7. Индекс и ШВ-20 обрасци купују се на шалтеру судентске службе.
Ранг листа примљених кандидата биће објављена 04.10.2010. године у
10,00 часова, а упис је 05.10.2011. године од 10,00 до 13,00 часова.
Адреса: Висока школа струковних судија за образовање васпитача "Михаило
Палов" у Вршцу, Омладински трг 1, 26300 Вршац, тел./факс 013/831-628,
832-517, сајт: www.uskolavrsac.edu.rs

