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ВИСОКА ШКОЛА СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

р а с п и с у ј е  

 
КОНКУРС  ЗА УПИС СТУДЕНАТА  

Други уписни рок  
 

 
 
 
 

На студијски програм основних академских студија: 
 
 
- ПСИХОЛОГИЈА који траје четири године (осам семестара), где студенти остварују 240 ЕСПБ. По 
завршетку програма, студент стиче звање дипломирани психолог.  
Уписна квота: 50 студената. 
 
 
Услови уписа: 
 
Право пријаве на конкурс за упис прве године имају кандидати који имају претходно завршено средње 
четворогодишње образовање. Кандидати који испуњавају претходни услов, прилажу мотивационо писмо и 
обављају разговор са комисијом, чији је циљ процена спремности и мотивисаности кандидата за изабране 
студије. Кандидати полажу и тест опште информисаности. 
Рангирање кандидата утврђује се на основу успеха из претходног школовања, оцене мотивационог писма, 
разговора са комисијом и резултата постигнутог на тесту опште информисаности. 
 

Школарина и трошкови студирања ОАС Психологије за једну школску годину износи 2.200,00 евра. 

 

Школарина и трошкови студирања изражени у еврима плаћају се у динарској противвредности по средњем 

курсу НБС на дан плаћања. 

          
Пријаве, са документацијом ће се примати  од 14.10.2020. године, од 10 до 14 часова, до датума полагања 
пријемног испита. 
 
Полагање пријемног испита биће организовано 29.10.2020. године у 11 часова. 
 
Ранг листа  биће објављена 29.10.2020. године. 
 
Рок за жалбу је два дана од дана објављивања ранг листе кандидата. 
 
Упис студената вршиће се 02.11.2020. године    
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Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе Студентској оригинална документа или оверене 
копије следећих докумената: 
 
- Сведочанство за све разреде претходно завршене школе, 
- Диплома о стеченом средњем образовању, 
- Извод из матичне књиге рођених, 
- Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 РСД 
- Пријавни лист  / добија се у Студентској служби 

 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита. Кандидат 

на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош. Пре поделе теста 

утврђује се идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати тест.  

   

   

            

          _________________________ 
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