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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ
(други степен студија)

КОНКУРС ЗА УПИС ШКОЛСКE 2018/2019. ГОДИНE
На основу члана 48. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' број 88/2017)

уписујемо студенте на
специјалистичких студија:
Студијски програми
Индустријско
инжењерство
Електротехника и
рачунарство

1.

акредитоване

студијске

програме

Модули

ДРУГОГ

СТЕПЕНА

Број студената

- Машинско инжењерство
- Графичко инжењерство
- Инжењерски менаџмент
- Електроенергетика
- Електроника и рачунарство
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ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Специјалистичке студије трају 1 годину (2 семестра) - 60 ЕСПБ бодова.
По завршетку студија стиче се диплома и стручни назив:
Специјалиста - струковни инжењер индустријског инжењерства.
Специјалиста - струковни инжењер електротехнике и рачунарства.
Право на упис имају кандидати који имају стечено високо образовање на основним
струковним или основним академским студијама одговарајућих струка или више
образовање према раније важећим прописима, стечено у овој или другим високошколским
установама, у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата на студије.
2.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

Пријављивање кандидата: од 25. јуна до 12. јула 2018. године - 900 до 14 00
3.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

Пријављивање кандидата: од 03. до 21. септембра 2018. године - 900 до 1400
Јединствена ранг листа из оба конкурсна рока биће објављена:
прелиминарна 24. септембра/коначна 28. септембра 2018. године.

Упис примљених кандидата: од 01. до 12. октобра 2018. године - 900 до 14 00
4. ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
•
•
•
•
•

пријава (на прописаном обрасцу који је објављен на сајту Школе),
кратку радну биографију (CV),
оверен препис дипломе или уверења основних студија,
потврду о средњој оцени у току студија (уколико није приложена диплома).
доказ о уплати 1000,00 динара на текући рачун Школе 840-998666-72

5. РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
После истека другог конкурсног рока за пријављивање сачињава се ранг листа кандидата за
упис на специјалистичке студије.
Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на основу
просечне оцене остварене на основним студијама.
6. ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА
•
•
•
•
•

Копија личне карте,
Индекс и два попуњена ШВ обрасца (обрасци се добијају у Школи),
Анкетни лист (изборни предмети, уже стручно интересовање)
Две слике формата оквирно 3,5 x 4,5 и
Доказ о уплати прве рате школарине.

7. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:
Студенти специјалистичких студија се уписују у статусу самофинансирајућих студената.
Школарина за упис на специјалистичке струковне студије износи 97.000,00 динара и
плаћа на десет месечних рата. (10 рата по 9.700,00 дин.)
Израда и одбрана специјалистичког рада износи 20.000.00 динара и плаћа се на три рате.
(7.000+7.000+6.000)
Висина школарине за студенте стране држављане износи 1000 еура у динарској
противвредности.
23. мај 2018.
УПИСУЈЕМО ДЕСЕТУ ГЕНЕРАЦИЈУ СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА

ДОБРО ДОШЛИ!

