УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ
18000 Ниш, Зетска 2-4
На основу члана 83. Став 1. Закона о високом образовању, Висока школа струковних
студија за менаџмент у саобраћају Ниш, објављује

КОНКУРС
за упис студената у школску 2014 / 2015. годину у Седишту установе и Високошколској
јединици ван седишта установе без својства правног лице Београд, и то:

1.

2.

У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ
На I годину основних струковних студија, на следеће студијске програме:
▪ Менаџмент у саобраћају – 110 студената; Стручни назив: струковни менаџер
▪ Менаџмент у јавним услугама – 90 студената; Стручни назив: струковни менаџер
▪ Право и безбедност– 90 студената; Стручни назив: струковни правник
На специјалистичке струковне студије, на следеће студијске програме:
▪ Менаџмент у саобраћају – 50 студената; Стручни назив: специјалиста - струковни
менаџер
▪ Менаџмент у јавним услугама – 25 студената; Стручни назив: специјалиста струковни менаџер
▪ Право и безбедност-25 студената; Стручни назив: специјалиста - струковни
правник

У ВИСОКОШКОЛСКОЈ ЈЕДИНИЦИ ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ БЕЗ СВОЈСТВА ПРАВНОГ
ЛИЦА БЕОГРАД
1. На I годину основних струковних студија, на следеће студијске програме:
▪ Менаџмент у саобраћају – 90 студената; Стручни назив: струковни менаџер
▪ Менаџмент у јавним услугама – 45 студената; Стручни назив: струковни менаџер
▪ Право и безбедност– 45 студената; Стручни назив: струковни правник
2. На специјалистичке струковне студије, на следеће студијске програме:
▪ Менаџмент у саобраћају – 25 студената; Стручни назив: специјалиста - струковни
менаџер
▪ Менаџмент у јавним услугама – 25 студената; Стручни назив: специјалиста струковни менаџер

УСЛОВИ КОНКУРСА
1.

У прву годину основних струковних студија могу се уписати лица која имају
завршено средње образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању.
Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег
успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном
испиту. Пријемни испит Школа реализује путем квалификационог теста. Кандидати
са завршеном четврегодишњом средњом школом, полажу квалификациони
(пријемни) тест из опште културе и информисаности. Кандидати са завршеном
трогодишњом средњом школом поред пријемног испита полажу и тест из
Социологије. По овом основу кандидат може да оствари до 60 поена. Успех који је
кандидат остварио у претходном школовању израчунава се тако што се просечна
оцена из сваког разреда средње школе помножи са фактором 2. По овом основу
кандидат може остварити највише 40 поена.
Сматраће се да су кандидати који не приступе пријемном испиту одустали од
конкурса, без обзира на број поена који су остварили у претходном школовању.
Упис студената врши се у јунском и септембарском уписном року, у терминима које
утврђује Висока школа. Ако се по спроведеном конкурсу и упису примљених
кандидата не попуни утврђена уписна квота за планирану школску годину, Висока
школа ће за слободна места расписати конкурс за пријем студената у септембарском
уписном року. Упис у септембарском уписном року обавља се у свему по утврђеним
критеријумима и процедури као и у јунском уписном року.
Заинтересовани кандидати имају право жалбе на поступак рангирања. Жалба се
подноси Комисији за упис у року од 48 сати од дана објављивања ранг листе. Уписни
рок почиње по објављивању коначне ранг листе и траје две недеље.

2.

На специјалистичке струковне студије Школе може се уписати лице које има
стечено високо образовање на основним струковним или основним академским
студијама одговарајућих струка, ове или друге високошколске установе, у обиму
најмање 180 ЕСПБ бода.
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм Менаџмент у саобраћају
специјалистичких струковних студија, а који су завршили студије првог степена из
сродних области полажу квалификациони (пријемном) испит из:
▪ Теорије и праксе маркетинга и менаџмента
▪ Саобраћајног права и саобраћајне политике
Кандидати који су завршили студије првог степена из других области поред
квалификационог (пријемном) испита, полажу следеће допунске испите: Управљање
јавним сектором и Основи саобраћаја и транспорта.
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм Менаџмент у јавним
услугама специјалистичких струковних студија, а који су завршили студије првог
степена из сродних области полажу квалификациони (пријемном) испит из:
▪ Теорије и праксе маркетинга и менаџмента
▪ Управљање јавним сектором
Кандидати који су завршили студије првог степена из других области поред
квалификационог (пријемном) испита, полажу следеће допунске испите: Принципи
јавне администрације и Менаџмент услуга
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм Право и безбедност
специјалистичких струковних студија, а који су завршили студије првог степена из
сродних области полажу квалификациони (пријемном) испит из:
▪ Уставно и управно право
▪ Безбедносни системи и корпоративно право
Кандидати који су завршили студије првог степена из других области поред
квалификационог (пријемном) испита, полажу следеће допунске испите: Увод у
право и Основи безбедности

Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на
основу просечне оцене остварене на основним студијама и резултата остварених на
квалификационом (пријемном) испиту.
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената.
Висока шкoла може утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата
(објављени радови, стручна литература, изуми, патенти и сл.). Право на упис имају и
кандидати који су започели специјалистичке струковне студије на другој
високошколској установи а испуњавају критеријуме и услове уписа из Правилника о
условима студија.
На основу просечне оцене и услова прописаних Правилником формира се ранг листа
која је основ за упис кандидата.
Заинтересовани кандидати имају право жалбе на поступак рангирања. Жалба се
подноси Комисији за упис у року од 48 сати од дана објављивања ранг листе. Уписни
рок почиње по објављивању коначне ранг листе и траје две недеље.
Упис студената врши се у јунском и септембарском уписном року, у терминима које
утврђује Висока школа. Ако се по спроведеном конкурсу и упису примљених
кандидата не попуни утврђена уписна квота за планирану школску годину, Висока
школа ће за слободна места расписати конкурс за пријем студената у септембарском
уписном року. Упис у септембарском уписном року обавља се у свему по утврђеним
критеријумима и процедури као и у јунском уписном року.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
1.

Основне струковне студије
Пријава за конкурс са потребном документацијом кандидати подносе: 15.9.-17.9.
2014. године од 10 до 18 часова у Студентској служби.;
Полагање пријемног испита: 18. септембра 2014. године;
Објављивање резултата пријемног испита: 20. септембра 2014. године;
Примедбе на објављене резултате: 22. септембра 2014. године;
Доношење резултата по жалбама: 24. септембра 2014. године;
Објављивање коначне ранг листе: 25. септембра 2014. године;
Упис кандидата који су стекли услов: 25. септембра – 29. септембра 2014. године.

2.

Специјалистичке струковне студије
Пријава за конкурс са потребном документацијом кандидати подносе: 15.9 – 17.
9.2014. године од 10 до 18 часова у Студентској служби.;
Полагање пријемног испита: 19. септембра 2014. године;
Објављивање резултата пријемног испита: 20. сепбтембра 2014. године;
Примедбе на објављене резултате: 22. септембра 2014. године;
Доношење резултата по жалбама: 24. септембра 2014. године;
Објављивање коначне ранг листе: 25. септембра 2014. године;
Упис кандидата који су стекли услов: 25. септембра - 29. септембра 2014. године.
Конкурсни рокови су исти и за Високошколску јединицу ван седишта установе без
својства правног лице Београд

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС
1. Сва лица која учествују на конкурсу за упис у прву годину основних струковних
студија приликом пријављивања прилажу следећу документацију:
▪ сведочанства свих разреда завршене средње школе (оверене фотокопије),
▪ диплому средње школе или диплома о положеној општој матури (оверена
фотокопија)
▪ фотокопију личнe картe,
▪ извода из матичне књиге рођених,

Кандидат који је остварио право упис на студије подноси следећа документа:
2 фотографије формата 3,5 x 4,5 цм,
1 фотографијa формата 2,5 x 2 цм,
2 обрасца ШВ20 (обезбеђује Висока школа),
доказ о уплати уписнине,
доказ о уплати накнаде за школарину,
индекс се добија при упису.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

2. Кандидати који учествују на конкурсу за упис на специјалистичке струковне
студије, подносе следећа документа:
▪ кратку радну биографију (CV),
▪ извод из матичне књиге рођених,
▪ фотокопија личне карте,
▪ оверена копија дипломе о стеченом високом образовању.
Кандидат који је остварио право упис на студије подноси следећа документа:
2 фотографије формата 3,5 x 4,5 цм,
1 фотографијa формата 2,5 x 2 цм,
2 обрасца ШВ20 (обезбеђује Висока школа),
доказ о уплати уписнине,
доказ о уплати накнаде за школарину.
индекс се добија при упису.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Школарина за једну школску годину студија на основним струковним студијама износи
1.390 евра (у динарској противвредности, по средњем курсу НБС) уз могућност плаћања у
10 месечних рата. Школарина за једну школску годину студија на специјалистичким
струковним студијама износи 1.390 евра (у динарској противвредности, по средњем
курсу НБС), уз могућност плаћања у 10 месечних рата.
Пријем потребне документације и пријављивање за упис вршиће у просторијама Високе
школе у улици Зетска 2-4 у Нишу или у Београду у улици Здравка Челара 14, радним
даном од 10,00 до 18,00 часова и суботом од 10,00 до 14,00 часова.. Све друге
информације могу се добити на телефон: у Нишу 018/4206 100, 018 4238 288,
063/8962962; у Београду 011 2762 273, 011 2072 770, 062 300 012, 063 1111 221, или
путем сајта: www.vssms.edu.rs

