Завод за унапређивање образовања и васпоитања
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Термини полагања испита за проверу стручно-теоријских знања АВГУСТ 2020
рб

Подручје рада

Профил

Датум полагања теста

Архитектонски техничар
1 Геодезија и грађевинарство Геодетски техничар-геометар

25.08.2020. у 10 час.

Техничар за одржавање објеката
Конфекционар текстила
Моделар одеће
Моделар одеће на мађарском језику
2 Текстилство и кожарство

26.08.2020 у 10 час.
Техничар дизајна текстилних материјала
Техничар дизајна одеће
Техничар дизајна производа од коже
Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

3 Шумарство и обрада дрвета

28.08.2020. у 10 час.
Техничар за ловство и рибарство
Машински техничар за репаратуру

26.08.2020. у 10 час.

Авио-техничар
Мехатроничар за транспортне системе аеродрома
4

Машинство и обрада
метала

Мехатроничар за ракетне системе
Мехатроничар за радарске системе

28.08.2020. у 10 час.

Авио-техничар за ваздухоплов и мотор
Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова
Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова
Електротехничар телекомуникација
Администратор рачунарских мрежа
Електротехничар информационих технологија - оглед
5 Електротехника

26.08.2020. у 10 час.
Електротехничар за електронику на возилима
Техничар мехатронике
Електротехничар мултимедија

6

Tрговина, угоститељство и
туризам

Туристички техничар

27.08.2020. у 10 час.

Пољопривредни техничар
Пољопривреда,
7 производња и прерада
хране

Ветеринарски техничар
26.08.2020. у 10 час.
Прехрамбени техничар
Виноградар винар

Техничар друмског саобраћаја
Техничар ваздушног саобраћаја
8 Саобраћај

28.08.2020. у 10 час.
Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
Финансијски администратор
Финансијски администратор -на албанском језику
Финансијски администратор - на мађарском језику

9

Економија, право и
администрација

Пословни администратор
Комерцијалиста

27.08.2020. у 10 час.

Комерцијалиста - на мађарском језику
Службеник у банкарству и осигурању
Техничар за обликовање графичких производа
Хемија, неметали и
графичарство и
10.
Геологија, рударство и
металургија

Техничар за обликовање графичких производа - на мађарском
језику

25.08.2020. у 10 час.

Техничар за графичку припрему
Техничар за рециклажу
Медицинска сестра-техничар

25.08.2020. у 10 час.

Козметички техничар
11.

Здравство и социјална
заштита

Физиотерапеутски техничар
Лабораторијски техничар
Стоматолошка сестра техничар
Фармацеутски техничар

26.08.2020. у 10 час.

