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БРОЈ: 1719/2
ДАТУМ: 25.09.2017.год.
ПРОКУПЉЕ

На основу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 ,
68/15 и 87/16), и одлуке Наставног већа школе бр.1719 од 25.09.2017. год.,
Висока пољопривредно прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу
расписује

КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА
„СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ”
ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. УПИСНЕ КВОТЕ
Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу,
школске 2017/18. године уписаће на специјалистичке струковне студије
укупно 96 студената на следећим студијским програмима :
1.

ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

32

2.

ЗАШТИТА БИЉА

32

3.

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

32

2. УСЛОВИ УПИСА СТУДИЈА
Специјалистичке струковне студије намењене су кандидатима који су
завршили:


одговарајуће основне струковне студије (I степен, 180 ЕСПБ);

 одговарајући факултет, или основне академске студије (I степен,
180/240 ЕСПБ).
Упис пријављених кандидата вршиће се на основу ранг листе, која ће бити
сачињена на основу просечне оцене у току претходног школовања.
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3. ОПИС ПРОГРАМА - ПРОГРАМСКЕ ЦЕЛИНЕ
Број предмета на студијама, обавезни и изборни предмети Специјалистичке струковне студије трају 1 годину, II семестра, 60 ЕСПБ. Као
студије другог степена високог образовања, уведене су у циљу
оспособљавања студената за примену најновијих стручних и научних
достигнућа у области примарне пољопривредне производње здравствено
безбедне хране, као и њене прераде у нашим индустријским погонима, а све
у складу са позитивним прописима и нормативима Европске Уније.
Специјалистичке струковне студије су конципиране да студентима омогуће
остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из
области Органске пољопривреде, Заштите биља и Прехрамбене технологије.
Повећање компетенција студената омогућено је већим бројем изборних,
стручно-апликативних предмета. Студенти се могу определити за студије
другог степена високог образовања на следећим студијским програмима:


Органска пољопривреда:
Специјалиста струковни инжењер пољопривреде
1. модул БИЉНА ПРОИЗВОДЊА;
2. модул СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА;



Заштита биља:
Специјалиста Струковни инжењер пољопривреде

 Прехрамбена технологија:
Специјалиста струковни инжењер технологије
1. модул ТЕХНОЛОГИЈА БИЉНИХ ПРОИЗВОДА;
2. модул ТЕХНОЛОГИЈА АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА.
3. модул КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА.
Сви студијски програми садрже обавезне и изборне предмете. Након
положених испита студент брани специјалистички рад.
Покривеност властитим наставним кадром - Сви студијски програми
специјалистичког студијског усмерења покривени су са више од 80 %
сопственим наставним кадром, чији је избор у одговарајућа звања извршен у
складу са Законом о високом образовању.
Завршетак студија - По завршетку специјалистичких струковних студија, а
након израде и успешне одбране специјалистичког рада, Висока
пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу ће
студенту издати Диплому и „Додатак дипломе” чиме стиче звање:
Специјалиста струковни инжењер пољопривреде односно
Специјалиста струковни инжењер технологије
- одговарајућег усмерења.
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4. ИЗВОЂЕЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ СТУДИЈА
Студије ће се изводити у Високој пољопривредно-прехрамбеној школи
струковних студија у Прокупљу и у радним организацијама и имањима са
којима Школа има сачињене Уговоре о пословно-техничкој сарадњи.
Облик финансирања студија- самофинансирајући.

5. УПИСНИ РОК
Траје од 30.10.2017 до 10.11.2017.године.
Пријављивање кандидата вршиће се од 30. oктобра до 07. новембра
2017. године, у времену од 9 до 14 часова.
Листа примљених кандидата биће објављена 08. новембра 2017. год.
Упис кандидата вршиће се од 08. до 10. новембра 2017. године, у времену
од 9 до 14 часова.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
1. Висина школарине за Специјалистичке струковне студије у школској
2017/18. години износи 60.000 динара, а за студенте са страним
држављанством 700 долара у динарској противвредности.
2. Приликом пријављивања на Конкурс за Специјалистичке струковне
студије кандидати подносе на увид следећа ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА:
- Диплому о завршеној Високој школи или Факултету;
- Додатак дипломе;
- Извод из матичне књиге рођених;
- Пријаву

3. Документа потребна за упис Специјалистичких струковних студија:
- Оригинална документа;
- 2 обрасца ШВ-20 за школску 2017/18. год.;
- Индекс;
- 2 фотографије ( 35 × 45 mm);

ЛА

ПОЉ
О

ЕНА ШКО

КА
СО

МБ

ЕДНО - ПРЕХ
ИВР
РА
ПР

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs

ВИ

- Уплатницу у износу од 1500 динара на име студентског
стандарда;
- Доказ о уплати школарине у износу од 60 000 динара;

Школарину је могуће платити и у 5 месечних рата (I рата приликом уписа –
20 000 динара и 4 месечне рате по 10 000 динара).
Све уплате се врше на жиро рачун Школе:

840-799666-37.

Сва потребна додатна обавештења за упис могу се наћи на
огласној табли Школе, или добити на телефоне: 027/324-311 и
027/324-878 или на интернет страни Школе – www.vpps.edu.rs

