АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА - ОДСЕК УЖИЦЕ
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШК. 2020/21. године
ДРУГИ (СЕПТЕМБАРСКИ) КОНКУРСНИ РОК
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
МАШИНСТВО
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ОПШТИ СМЕР
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
(Модули: 1. Еколошко инжењерство, 2. Прехрамбено инжењерство)
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
MЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ТУРИЗАМ
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА
Укупно студената

Број студената који се
финансирају из буџета
8
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Студенти који
плаћају школарину
19
40

5

42

47

34
8
23
0
3
4
96

28
2
21
31
25
20
228

62
10
44
31
28
24
324

Укупно
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51

ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА МОЖЕ КОНКУРИСАТИ ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ЗАВРШЕН III И IV СТЕПЕН СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА:
Пријавни лист (добија се у Одсеку Ужице)
НЕОВЕРЕНЕ фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе, диплома о положеном завршном односно матурском испиту и
извод из матичне књиге рођених
ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА из претходног става НА УВИД (ВРАЋАЈУ СЕ)
Уплатницу на износ од 5.000,00 динара на текући рачун: 840-1147666-48,
сврха уплате: Полагање пријемног испита
ПОЛАГАЊЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ИСПИТА, за кандидате који нису предходно стекли средње образовање из области Здравства и
социјалне заштите или су завршили Гимназију, на студијском програму ЗДРАВСТВЕНА НЕГА: 31. АВГУСТА 2020. у 12 часова
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 01. - 04. СЕПТЕМБРА 2020. године од 08 до 15 часова

ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ СТУДИЈЕ:
Школарина за студенте који плаћају студије за све студијске програме, осим за Здравствену негу, износи 63.000,00 динара и може се
платити у целости или у ратама, и то:
o Уплатом износа од 63.000,00 динара у две једнаке рате и то: прве рате приликом уписа у септембру 2020. године, а друге рате у
јануару 2021. године приликом овере зимског семестра.
o Уплатом износа од 63.000,00 динара у три једнаке рате и то: прве рате приликом уписа у септембру 2020. године, друге рате у
децембру 2020. године, а треће рате у марту 2021. године.
o Уплатом износа од 63.000,00 динара у четири рате и то: прве рате у износу од 23.000,00 динара на дан уписа у септембру 2020.
године, друге рате у износу од 10.000,00 динара у октобру 2020. године, треће рате у износу од 20.000,00 динара у јануару 2021.
године и четврте рате у износу од 10.000,00 динара у априлу 2021. године.
o Уплатом износа од 63.000,00 динара у 11 рата, тако што ће студент приликом уписа у септембру 2020.год. уплатити 13.000,00
динара и депоновати чекове у преосталом износу од 50.000,00 динара који ће бити реализовани у периоду од 30.09.2020.30.07.2021. године. Приликом уписа и закључења уговора депонент чекова МОРА бити присутан. Уплата се може извршити и
путем административне забране.
Школарина за студенте који плаћају студије на студијском програму ЗДРАВСТВЕНА НЕГА износи 84.000,00 динара и може се
платити у целости или у ратама, и то:
o Уплатом износа од 84.000,00 динара у две једнаке рате и то: прве рате приликом уписа у септембру 2020. године, а друге рате у
јануару 2021. године приликом овере зимског семестра.
o Уплатом износа од 84.000,00 динара у три једнаке рате и то: прве рате приликом уписа у септембру 2020. године, друге рате у
децембру 2020. године, а треће рате у марту 2021. године.
o Уплатом износа од 84.000,00 динара у четири рате и то: прве рате у износу од 24.000,00 динара на дан уписа у септембру 2020.
године, друге рате у износу од 20.000,00 динара у октобру 2020. године, треће рате у износу од 20.000,00 динара у јануару 2021.
године и четврте рате у износу од 20.000,00 динара у априлу 2021. године.
o Уплатом износа од 84.000,00 динара у 11 рата, тако што ће студент приликом уписа у септембру 2020.год. уплатити 14.000,00
динара и депоновати чекове у преосталом износу од 70.000,00 динара који ће бити реализовани у периоду од 30.09.2020.30.07.2021. године. Приликом уписа и закључења уговора депонент чекова МОРА бити присутан. Уплата се може извршити и
путем административне забране.
КОНКУРСНИ РОКОВИ – ТЕРМИНИ ЗА ПРВИ УПИСНИ РОК (од 31.августа до 18. септембра 2020. године)
-

Полагање ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за све студијске програме: 09. септембар 2020. у 11 часова.
Објављивање привремене ранг листе за све студијске програме: 10. септембар 2020. у 12 часова.
Право приговора на ранг листу за све студијске програме: 14. септембар 2020. до 12 часова.
Објављивање коначне ранг листе за све студијске програме: 15. септембар 2020. у 12 часова.
Упис примљених кандидата 16. и 17. септембар 2020. године (буџет) и 18. септембар 2020. године (самофинансирајући). Приликом
уписа студент плаћа 4.000,00 динара на име уписнине односно материјалних трошкова.
В.д председника Академије
____________________________________
Др Љубица Диковић, проф. струковних студија

