Република Србија
Општина Сента
Комисија за доделу стипендија
Број:451-32-3/2015-IV-02
Дана: 13.11.2015.
СЕНТА

На основу члана 14. Правилника о студентским стипендијама („Сл.лист општине
Сента“бр.16/2013), Комисија за доделу стипендија дана 13.11.2015.године сачинила је

Листу
дефицитарних струка за школску 2015/2016 годину
Дефицитарне струке у школској 2015/2016 години су:
- На основу Извештаја Националне службе за запошљавање
1. Дипломирани машински инжењер - сви смерови
2. Дипломирани електро инжењер - сви смерови
3. Доктор медицине
4. Дипломирани фармацеут
5. Дипломирани пољопривредни инжењер
6. Дипломирани инжењер информационе технологије
7. Доктор стоматологије
8. Дипломирани технолог прехрамбеног смера
9 . Дипломирани социјални радник
10.Дипломирани психолог
11.Дипломирани дефектолог
12.Дипломирани логопед
13.Дипломирани грађевински инжењер
- 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 смерови Технолошког факултета
8. Сви смерови Техничког факултета
9. Смерови математичке
10. Смерови физике
11. Историја
12. Смерови психологије
13. Смерови педагогије
14. Смер музички педагози
15. Смер ликовне уметности

- На основу Извештаја Савета за запошљавање Општине Сента
1. дипломирани електро инжeњер ( сви смерови )
2. дипломирани машински инжeњер ( сви смерови )
3. доктор медицине
4. доктор стоматологије
5. дипломирани фармацеут
6. дипломирани пољопривредни инжeњер
7. дипломирани инжeњер инфомационе технологије
8. дипломирани технолог прехрамбеног смера
9. дипломирани социjални радник
10. дипломирани психолог
11. дипломирани логопед
12. дипломирани грађевински инжeњер
13. професор спрског језика за националне мањине
14. мастер професор физике
15. професор односно дипломирани филилог за енглески језик и књижевност
16. професор односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност
17. мастер професор математике
18. дефектолог – олигофренопедагог
19. мастер музички уметник ( сви професионални статуси)
20. дипломирани филозоф или професор филозофије на српском и мађарском
наставном језику
21. дипломирани педагог-стручни сарадник са познавањем српског и мађарског језика
22. дипломирани математичар или професор математике на мађарском наставном
језику
23. професор ликовних уметности
24. професор српског језика,као матерњег језика
25. доктор медицине-лекар специјалиста за наставне предмете: микробиологија са
епдемиологијом – 30%,фармакологија-35%,инфектологија са негом-20%,хирургија са негом-40%,неуропсихијатрија са негом -20%,гинекологија и акушерство са
негом-20%,педијатрија са негом-20%,анатомија и физиологија -55%,хигијена са
здравственим васпитањем -30%,патологија -30% , интерна медицина -40%
26. виша медицинска сестра

Бодовање студената извршити по критеријуму дефицитарности стуке по следећој табели
Број
добијених
бодова

I Бодовање по дефицитарности
Категорије

Број бодова

I категорија
1. Дипломирани машински инжeњер / мастер
машински инжењер-сви смерови
2. Дипломирани електро инжењер -сви смерови
3. Дипломирани фармацеут
4. Дипломирани инжењер информационе технологије

60 бодова

5. Дипломирани психолог
6. Доктор медицине
7. Доктор стоматологије

II категорија
1. Наставник/професор математике
2. Наставник/професор физике
3. Дипломирани социјални радник
4. Дипломирани дефектолог
5. Дипломирани логопед
6. Смерови педагогије
7. Смер ликовне уметности
8.Дипломирани професор енглеског језика
књижевности/мастер професор енглеског језика
књижевности
9.Дипломирани професор немачког језика
књижевности/мастер професор немачког језика
књижевности
10. Дипломирани музичар

и
и

40 бодова

и
и

III категорија
1. Историчар
2. Професор српског језика
3. Дипломирани филозоф или професор филозофије
4. Виша медицинска сестра

20 бодова

За председника комисије
________________________________
Мирјана Мандић с.р.

