ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УЖИЦЕ

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА -

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШК. 2018/19.
ПРВИ (ЈУНСКИ) КОНКУРСНИ РОК
Укупан број студената који се
самофинансирају

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

МАШИНСТВО
(Модули: 1. Производно машинство, 2. Термотехника)
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ОПШТИ СМЕР
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(Модули: 1. Заштита радне и животне средине, 2. Безбедност и заштита на раду)
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
MЕНАЏМЕНТ
ТУРИЗАМ
(Модули: 1.Менаџмент туристичке дестинације, 2.Екотуризам)
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Укупно студената:
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На програм специјалистичкиx струковних студија, који траје једну школску годину за остварење 60 ЕСПБ бодова, могу се
уписати кандидати који су у претходном студирању остварили најмање 180 ЕСПБ бодова, односно који су завршили:
- основне струковне студије,
- вишу школу, под условом да је извршено усаглашавање дипломе ради стицања дипломе основних струковних студија.
Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на основу просечне оцене остварене на
основним студијама, сагласно Правилнику о специјалистичким струковним студијама.
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру одобреног броја за упис специјалистичког студијског програма
одређен Уверењем о акредитацији студијског програма струковних специјалистичких студија.
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Пријављивање кандидата: 18.06. - 22.06.2018. године од 8 до 15 часова.
Објављивање привремене ранг листе: 04.07.2018. године у 15 часова.
Право приговора на ранг листу: 05.07.2018. године до 12 часова.
Објављивање коначне ранг листе: 06.07. 2018. године у 14 часова.
Упис примљених кандидата обавиће се 16.07.2018. године од 8 до 15 часова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати другог
кандидата према редоследу на коначној ранг листи.
Потребна документа за пријављивање:
- Пријава на прописаном обрасцу,
- Оверена фотокопија дипломе или уверења o завршеним основним струковним студијама,
- Потврда о просечној оцени у току студија (уколико није приложена диплома-уверење).
Школарина за упис на студије другог степена специјалистичких струковних студија износи 72.000,00 динара и
може да се плати у ратама и то: прва рата приликом уписа у износу од 8.000,00 динара + 8 једнаких месечних рата у
износу од 8.000,00 дин (остале месечне рате почев од 15. 11. 2018. године), уплатницама у пошти или банци одн.
чековима или путем административне забране.
Приликом уписа студент плаћа износ од 6.000,00 динара на име уписнине.
Школарина за стране држављање износи 600 ЕВРА у динарској противвредности на дан уплате.
Директор Школе
____________________________________
др Ивана Ћировић, проф. струковних студија

