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СЕНТА

На основу члана 14. Правилника о студентским стипендијама („Сл.лист општине
Сента“бр.16/2013), Комисија за доделу стипендија дана 05.12.2013.године сачинила  је

Листу
дефицитарних струка за школску 2013/2014 годину

Дефицитарне струке у школској 2013/2014 години су:

-На основу Извештаја Националне службе за запошљавање

1. Дипломирани машински инжењер/мастер машински инжењер
2. Дипломирани инжењер електротехнике за енергетику

-На основу Извештаја Националног савета Мађарске националне мањине

1. Лекар опште праксе
2. Дипломирани фармацеут
3. Дипломирани стоматолог
4. Лекар-смер рехабилитација
5. Лекар-смер специјалне рехабилитације
6. Сви смерови Правног факултета
7. Сви смеровиТехнолошког факултета
8. Сви смерови Техничког факултета
9. Смер математика
10. Смер физике
11. Историја
12. Смер психологија
13. Смер педагогија
14. Смер музички педагог
15.  Смер ликовне уметности

-На основу Извештаја  Савета за запошљавање Општине Сента

1. Дипломирани машински инжењер/мастер машински инжењер
2. Дипломирани инжењер електротехнике за енергетику
3. Дипломирани фармацеут
4. Лекар опште праксе
5. Дипломирани стоматолог
6. Лекар-смер рехабилитација
7. Лекар-смер специјалне рехабилитације
8. Професор/наставник  физике
9. Професор/наставник математике
10. Школски педагог
11. Професор српског језика и књижевности
12. Дипломирани професор енглеског језика и књижевности/мастер професор енглеског

језика и књижевности



13. Професор српског језика као нематерњег (за Националне мањине)
14. Професор музичког васпитања
15. Олигофренопедагог
16. Професор немачког језика
17. Професор ликовне културе

Бодовање студената извршити по критеријуму дефицитарности стуке по следећој табели:

I Бодовање по дефицитарности

Категорије Број бодова
I категорија

 Дипломирани машински инжињер / мастер
машински инжењер

 Дипломирани инжењер електротехнике за
енергетику

60 бодова

II категорија
 Лекар опште праксе
 Дипломирани фармацеут
 Дипломирани стоматолог
 Лекар-смер рехабилитација
 Лекар-смер специјалне рехабилитације
 Смер математикa
 Смер физика
 Смер педагогија
 Смер музички педагог
 Смер ликовне уметности

40 бодова

III категорија
 Смерови Техничког факултета,осим за студијски

програм Дипломирани машински
инжењер/мастер машински инжењер и
Дипломирани инжењер електротехнике за
енергетику

 Сви смерови Правног факултета
 Сви смеровиТехнолошког факултета
 Историја
 Смер психологија
 Професор српског језика и књижевности
 Дипломирани професор енглеског језика и

књижевности/мастер професор енглеског језика и
књижевности

 Професор српског језика као нематерњег (за
националне мањине)

 Олигофренопедагог
 Професор немачког језика

20 бодова
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