ВИСОКЕ ШКОЛЕ ИЗ ТУРИЗМА И СРОДНИХ ДИСЦИПЛИНА

Висока пословно-техничка школа струковних студија – Ужице
Адреса: Трг Светога Саве 34, Ужице

Телефон: 031/512-013
Website: www.vpts.edu.rs
Email: info@vpts.edu.rs

Висока пословно-техничка школа струковних студија у Ужицу има традицију дужу од
четири деценије. Настала је развојем Више пословно-техничке школе, настале 1987.године
из Више школе за образовање радника, која је почела са радом 1975. године. У склопу
4000 м2 школске имовине, налазе се модерни амфитеатри, рачунарске лабораторије,
опремљене библиотеке, интернет сале итд. Најсавременија опрема користи се при
извођењу наставе, што доводи до визуелизације наставе, услед чега се лакше стичу нова
знања и вештине. Школа сарађује и са више предузећа и установа у Србији. Настава се
одвија у складу са Болоњском конвенцијом на два нивоа студија, кроз основне струковне и
специјалистичке струковне студије.

СМЕРОВИ - ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (3 године)
• Информационе технологије
• Грађевинско инжењерство – општи смер
• Инжењерство заштите животне средине
• Менаџмент
• Туризам
• Машинство
• Рачуноводство и ревизија
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (1 година)
•
•
•
•
•
•

Безбедност и заштита на раду (35 места)
Инжењерство заштите животне средине (35 места)
Грађевинско инжењерство – општи смер (35 места)
Производно машинство (35 места)
Менаџмент (50 места)
Туризам ( 50 места, 2 модула)
• Менаџмент туристичке дестинације (50 места)
• Екотуризам
• Информационе технологије (35 места)
• Машинство (32 места, 2 модула)
• Производно машинство
• Термотехника

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ИЗ ТУРИЗМА И СРОДНИХ ДИСЦИПЛИНА

Висока пословна школа струковних студија – Лесковац

Адреса: Владе Јовановића 8, Лесковац
Телефон: 016/254-961
Website: www.vpsle.edu.rs
Email: mail@vpsle.edu.rs

Школа је основана 1978. године и кроз своју дугу традицију тежила је сталном
усавршавању како наставног кадра, тако и квалитета саме наставе и инфраструктуре.
Основни задатак школе је образовање високостручног кадра који ће одмах по завршетку
школовања бити у могућности да се ухвати у коштац са комплексним проблемима у
области предузетништва, економије, туризма итд. Студијски програми усклађени су са
Болоњском декларацијом. Настава се одвија кроз основне струковне и специјалистичке
струковне студије.

СМЕРОВИ - ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (3 године)
• Финансије и банкарство
• Менаџмент у бизнису
• Туризам и угоститељство
• Менаџмент технологије хране и гастрономије
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (1 година)
• Пословна економија и менадзмент (50 места)

Висока технолошка школа струковних студија - Аранђеловац

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ИЗ ТУРИЗМА И СРОДНИХ ДИСЦИПЛИНА

Адреса: Јосифа Панчића 11, Аранђеловац
Телефон: 034/671-22-64
Website: www.vtsar.edu.rs
Email: info@vtsar.edu.rs

Претеча данашњој Високој техничкој школи је Виша технолошка школа за неметале,
основана јуна 1960. године. Школа се на почетку свог постојања суочавала са проблемима
мањка простота за извођење наставе. Настава се изводила у две учионице за
кваилификоване раднике које нису биле у власништву школе.
Данас ова високошколска установа располаже са преко 2500 м2 простора у свом
власништву, укључујући лабораторије за хемију, технологију керамике, физику,
лабораторију за испитивање квалитета земљишта, рачунарску лабораторију и др.
Студијски програми конципирани су у складу са Болоњском декларацијом, где се настава
одвија кроз основне струковне у трајању од 3 године и специјалистичке струковне студије
у трајању од 1 године.

СМЕРОВИ - ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (3 године)
• Заштита животне средине
• Дизајн (2 модула)
• Дизајн индустријске и уникатне керамике
• Дизајн обраде камена
• Технолошко инжењерство (2 модула)
• Технологија воде
• Технологија неметала
• Информационе технологије
• Менаџмент у туризму и угоститељству
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (1 година)
• Технологија воде (10 места)
• Технологија неметала (10 места)
• Заштита животне средине (10 места)

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ИЗ ТУРИЗМА И СРОДНИХ ДИСЦИПЛИНА

Висока туристичка школа струковних студија - Београд

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд

Телефон: 011/269-82-22
Website: www.visokaturisticka.edu.rs
Email: info@visokaturisticka.edu.rs

Основана 1967. године, Висока туристичка школа као државна институција у образовању
кадрова за потребе туристичке привреде, има најдужу традицију. Кадрови се образују за
обављање управљачких функција и стручних послова у предузећима који се баве
туризмом. Настава се одвија у складу са Болоњском декларацијом кроз студијски програм
основних струковних студија.

СМЕРОВИ - ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ( 3 године)
• Економија и туризам

Висока хотелијерска школа струковних студија - Београд

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ИЗ ТУРИЗМА И СРОДНИХ ДИСЦИПЛИНА

Адреса: Кнеза Вишеслава 70, Београд

Телефон: 011/ 254-72-55
Website: www.vhs.edu.rs
Email: info@vhs.edu.rs

Висока хотелијерска школа у Београду је основана 1974. године. Студијски програми су
усклађени са признатим системима туристички развијених земаља Европе. Преношење
неких особина на студенте као што су: креативност, брже иновације у хотелијерству,
естетика, туристичке атракције, догађаји, форме и друго су основна мисија факултета.
Студијски програми конципирани су у складу са Болоњском декларацијом кроз основне
струковне студије.

СМЕРОВИ - ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (3 године)
• Хотелијерство
• Ресторатерство
• Гастрономија

Београдска пословна школа - Висока школа струковних
студија

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ИЗ ТУРИЗМА И СРОДНИХ ДИСЦИПЛИНА
Адреса: Краљице Марије 73, BБеоград

Телефон: 011/304-23-00
Website: www.bbs.edu.rs
Email: info@bbs.edu.rs

Школа је настала спајањем три школе из подручја рада економија, октобра 1968. године.
Након увођења нових, стручних профила ова образовна установа мења назив у Виша
пословна школа. Реформама у образовном систему, школа прелази са двогодишњих на
трогодишње студије и добија назив Београдска пословна школа. Основна делатност школе
је образовање ученика, кроз које ће стицати знања и вештине потребне за дугорочан
опстанак на тржишту и у самом послу.

СМЕРОВИ - БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (3 године)
• Пословна информатика и е-Бизнис
• Менаџмент
• Финансије, рачуноводство и банкарство
• Маркетинг и трговина
• Порези и царине
• Јавна управа
• Менаџмент туризма
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (1 година)
• Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија (50 места)
• Стратегијски финансијски менаџмент (50 места)
• Менаџмент пословних процеса (50 места)

Висока пословна школа струковних студија - Блаце

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ИЗ ТУРИЗМА И СРОДНИХ ДИСЦИПЛИНА
Адреса: Краља Петра I 70, Блаце

Телефон: 027/371-377
Website: www.vpskp.edu.rs
Email: info@vpskp.edu.rs
Школа је основана 1958. године у Приштини и претеча је многих факултета Приштинског
Универзитета. Школа 1999. године мења седиште и од тада је на адреси Краља Петра И 70,
Блаце. Основни циљ факултета је стварање високообразовног кадра у области економије,
информатике и менаџмента, како би се потпомогла модернизација Србије и подстакао
друштвени развој. Студијски програми усклађени су са Болоњском декларацијом. Настава
се одвија кроз основне струковне и специјалистичке струковне студије.

СМЕРОВИ - ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (3 године)
• Рачунарство и информатика (2 модула)
• Информационе технологије
• Софтверски инжењеринг
• Финансије и рачуноводство (2 модула)
• Банкарство и осигурање
• Рачуноводство
• Порези и царина (2 модула)
• Порези и буџет
• Царина
• Менаџмент и интернационална бизнис администрација (2 модула)
• Менаџмент производње и услуга
• Интернационална бизнис администрација
• Туризам
• Рачунарство и информатика – образовање на даљину
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (1 година)
• Примењене информационе технологије (20 места)
• Корпоративно управљање (50 места)
• Фискална политика (50 места)
• Пословно управљање (25 места)
• Администратор рачунарских мрежа (20 места)

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ИЗ ТУРИЗМА И СРОДНИХ ДИСЦИПЛИНА

Висока пословна школа струковних студија - Нови Сад
Адреса: Владимира Перића – Валтера 4 (седиште), Булевар

краља Петра И 38 (друга зграда), Нови Сад
Телефон: 021/485-40-00
Website: www.vps.ns.ac.rs
Email: info@vps.ns.ac.rs

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду је државна школа са традицијом
дугом 55 година која образује кадрове економске струке. Импресиван развој Високе
пословне школе струковних студија у Новом Саду почео је 1959. године када је уписана
прва генерација студената економске струке.
Преко 35.000 дипломираних студената ове државне школе нашло је запослење у банкама,
ревизорским кућама, туристичким компанијама, осигуравајућим друштвима, инвестиционим
фондовима или владиним организацијама. У протеклој деценији, школа је добила велики
број награда и признања за свој успешан рад, квалитет, организацију наставе и рад својих
професора.
Успостављена је међународна сарадња са многим високошколским установама у Европи.
Студентима је омогућена размена и усавршавање на многобројним високошколским
установама у Европи. Као таква, Висока пословна школа струковних студија из Новог
Сада представља пример школе у којој се промовише практично знање, а студенти
потврђују и развијају своје способности, усавршавају стране језике, развијају креативност,
стваралачко и аналитичко мишљење, граде своју личност.

СМЕРОВИ - ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ( 3 године)
• Финансијско пословање и рачуноводство
• Трговина и међународно пословање
• Предузетнички бизнис
• Туризам и хотелијерство
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (1 година)
• Банкарство и осигурање (50 места)
• Менаџмент (50 места)

