
 

Интерни конкурс за упис студената у прву годину основних 

струковних студија по дуалном моделу студија за школску 

2021/2022. годину 

  

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек Висока пословна школа - 

Лесковац  расписије конкурс за упис 5 студената у прву годину основних струковних студија 

по дуалном моделу студија у школској 2021/2022. години  на студијском програму Менаџмент 

технологије хране и гастрономије. 

 

Дуални модел студија реализоваће се код послодаваца: 

 

 ПД ,,АЛИСА,, ДОО  - Лесковац          --- 1 студент 

 УР ,,АВАНТ – ГАРД,,    - Ниш            --- 2 студента 

ТЗМР ,,МЕС БРАЋА ЂОКИЋ,, - Лесковац --- 2 студента 

У.Р. ,,КОЛИБА КОНАК,,  - Лесковац --- 2 студента 

СЗПР ,,МАЈА,, - Лесковац                    --- 2 студента 

У.Р. ,,ПЕТАР и И ДУШАН,, - Ниш     --- 2 студента 

ХУП ,,ГРОШ,,  - Лесковац                   --- 2 студента 

,,Колиба Турс ,, ДОО – Лесковац        --- 2 студента 

 

   

 

Право пријаве на интерни конкурс имају сви студенти који су уписали прву годину 

студија на студијском програму Менаџмент технологије хране и гастрономије у школској 

2021/2022. години без обзира на статус финансирања. 

 

Са кандидатима који се пријаве за упис на студијски програм по дуалном моделу студија 

послодавци ће  обавити интервју.  

Садржај интервјуа дефинише послодавац са посебним освртом на спремност и 

мотивацију студената да уче кроз рад. Послодавац на основу обављеног интервјуа бира 

студенте.  

Након спроведеног интерјуа послодавац формира ранг листу кандидата. 

Студенти који су добили негативно мишљење послодавца настављају студије по 

класичном моделу студија. 

 

КОНКУРСНИ  РОК -  траје од 18. јануара 2022. године до 10. фебруара 2022. године и то: 

 

Пријављивање кандидата 18 - 25. јануара 2022. године од 09:00 - 14:00 часова 

 лично у просторијама секретаријата одсека или на мејл: mail@vpsle.edu.rs  

            (са обавезним подацима телефонског броја и мејл адресе)   

 

Интервјуисање кандидата 26.-28. јануара 2022. године од 10:00 часова  

(о термину и месту интервјуа сваки кандидат ће добити обавештење) 

 

Објављивање коначне ранг листе 10. фебруара 2022. године 
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