ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
БЕОГРАД
На основу члана 55, 56, 57, 58, 59 и 60. Статута Школе и члана 12. и 16. Правилника о
правилима студија, на предлог Наставног већа, в.д.директор школе, дана 27.08.2019.године
расписује:

КОНКУРС ЗА УПИС
У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ
I Основне струковне студије:
Висока струковна школа за предузетништво уписује следећи број студената на основним
струковним студијама за које је акредитована:
18 студената на студијском програму „Менаџмент продаје“
23 студената на студијском програму „Менаџмент и бизнис“
33 студената на студијском програму „Менаџмент безбедности“
50 студената на студијском програму „ИТ бизнис“ ( упис по акредитовању).
Термини другог уписног рока су:
- До 06.09.2019. године – пријем докумената од 10 до 16 часова, у просторијама
Школе;
- Полагање пријемног испита - 09.09.2019.године од 11 до 13 часова, у просторијама
Школе;
- Јединствена ( привремена) Ранг листа - 10.09.2019.године до 14 часова на огласној
табле Школе;
- Приговор на Ранг листе које се подносе директору Школе – од 11.09.2019.до 13.09.
2019.године од 12 до 14 часова;
- Објављивање Решења донетих по приговору – 19.09.2019.године до 15 часова на
огласној табле Школе;
- Коначна Ранг-листа - 20.09.2019. године до 16 часова на огласној табли Школе;
- Упис примљених кандидата - од 23.09.2019 до 30.09.2019. године од 10 до 16
часова у студентској служби Школе.
УСЛОВИ ЗА УПИС
- завршено средње образовање
- положен квалификациони испит за кандидате са завршеном средњом школом
(кандидати са завршеном гиманзијом не полажу квалификациони тест)
- за упис у другу годину студија стечен услов за упис друге године студија на другој
високошколској установи сличног профила за основне струковне студије
- за упис у трећу годину студија студија завршена виша школа сличног профила или
стечен услов за упис треће године студија на другој високошколској установи
сличног профила и положени допунски испити одређени од стране Школе за
основне струковне студије
- плаћени трошкови уписа (ако је упис у прву годину)
- плаћена прва рата школарине

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
- општи успех у средњем образовању и резултат на квалификационом тесту за основне
струковне студије
ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
- пријава кандидата
- подношење докумената (дипломе и сведочанства из средње школе/гимназије, извод
из матичне књиге рођених (трајни или не старији од 6 месеци), 2 фотографије (3,5
X 4,5цм) за упис на основне струковне студије, уверење о положеним испитима,
доказ о уплати трошкова уписа

-

ШКОЛАРИНА
Менаџмент и бизнис (цена 1200*)
Менаџмент безбедности (цена 1200*)
Менаџмент продаје (цена 1200*)

*износи су у еврима, плаћање у динарској противвредности по продајном курсу НБС на
дан уплате,
у једном износу или у највише 10 месечних рата. Школарина укључује:
Приручнике/уџбенике за сваки предмет и предавања у електронском облику;
Наставу (предавања и вежбе) у малим студијским групама уз примену креативних
радионица и симулација пословних ситуација;
Припремна питања за сваки колоквијум и испит ради ( лакшег и бржег савладавања
градива);
Индивидуалне и групне консултације са наставницима и сарадницима у вези са наставним
процесом и израдом семинарског и завршног/дипломског;
Сталне консултације са стручним службама Школе;
Помоћ у избору, обезбеђивању и реализацији праксе (за запослене постоји додатна
бенефиција у вези са реализацијом стручне праксе);
Коришћење рачунарске лабораторије, интернета и библиотеке.

