ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
32000 Чачак, Светог Саве 65.
Телефон: 032/302-790; 302-782; 302-755
Телефон/факс: 032/322-321
Е-mail: office@vstss.com
Интернет адреса: www.visokaskolacacak.edu.rs

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
КОНКУРС
за упис друге генерације студената на мастер струковне студије шкoлске
2018/2019.
На основу члана 48. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' број 88/2017), уписујемо студенте

на акредитоване студијске програме мастер струковних студија:
Акредитовани студијски програми:

1. Електротехника и рачунарство
(модули: Електроенергетика и Електроника и рачунарство),
за стицање стручног назива Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
2. Машинство и инжењерска информатика,
за стицање стручног назива Струковни мастер инжењер машинства.
Мастер струковне студије трају 2 године (4 семестра) - стиче се 120 ЕСПБ бодова.
Упис се врши уI и III семестар мастер студија.
Конкурсни термини:
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:
Пријављивање кандидата: од 25. јуна до 12. јула 2018. године - 900до14 00
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:
Пријављивање кандидата: од 03. до 21. септембра 2018. године - 900до1400
Прелиминарна ранг листа 24. септембра 2018. године.
Коначна ранг листа 28. септембра 2018. године.
Упис примљених кандидата: од 01. до 12. октобра 2018. године - 900 до14 00
Документа потребна за пријаву на конкурс:
•
•
•
•
•

пријавни лист (образац се добија у Школи и објављен је на сајту),
копија дипломе или уверења основних студија,
извод из књиге рођених (оригинал),
потврду о средњој оцени у току студија (уколико није приложена диплома),
доказ о уплати трошкова у износу 1.000,00 динара.

Рангирање кандидата:
•
•

редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу просечне
оцене остварене на претходним нивоима студија.
дужине претходног студирања.

Документа потребна за упис примљених кандидата:
•
•
•

•
•
•

кандидати који су завршили основне студије на Високој школи техничких струковних
студија Чачак, могу поднети копију дипломе или уверења (не мора бити оверена).
кандидати који су завршили основне студије на другим високошколским установама
подносе оригиналну диплому о завршеним студијама или оверену копију и додатак
дипломе, односно уверење о положеним испитима.
Кандидати који су започели специјалистичке или мастер студије на другим
високошколским установама подносе оригиналну диплому о завршеним основним
студијама и оригинал уверење о положеним испитима на започетим специјалистичким
или мастер студијама.
индекс и два попуњена ШВ обрасца (индекс и обрасци се добијају у Школи),
две слике формата оквирно 3,5 x4,5 и
доказ о уплати прве рате школарине.

На мастер струковне студије могу се уписати:
Кандидати који имају стечено високо образовање на основним струковним или основним
академским студијама стечено у овој или другим високошколским установама, у обиму најмање
180 ЕСПБ бодова.
Кандидати који су завршили студије по програмима који су важили до ступања на снагу Закона
о високом образовању а које је Законом изједначено са основним струковним студијама чијим
се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова.
Право на упис стиче кандидат који је пријављен и рангиран на јединственој ранг листи.
Лицима која су завршила специјалистичке студије, или део специјалистичких студија или
започели мастер студије на другој високошколској установи признају се испити или део испита,
еквивалентних студијским програмима мастер струковних студија.
Висина школарине:
Студенти мастер студија се уписују у статусу самофинансирајућих студената.
На студијским програмима мастер струковних студија нису одобрена буџетска места.
Школарина за упис у прву годину (I семестар) и другу годину (III семестар) мастер струковних
студија износи 97.000,00 динара и плаћа се на десет месечних рата, по години студија. Прва
раташколарине плаћа се код уписа.
Остали трошкови: Одбрана мастер рада износи 30.000,00 динара и може се платити на три рате.
Висина школарине за упис у прву годину студента страних држављана износи 1000 еура у
динарској противвредности.
23. мај 2018.
УПИСУЈЕМО ДРУГУ ГЕНЕРАЦИЈУ СТУДЕНАТА МАСТЕР СТУДИЈА
ДОБРО ДОШЛИ!

