ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
Број: 01-523-1/2016.
Нови Сад, 14.09.2016. године

ОБАВЕШТЕЊЕ
за упис студената у II, III и поновљену I и II годину студија
шк. 2016/17. година
1. Привремена ранг листа – 14. септембра. године у 16,00 часова (среда).
2. Коначна ранг листа – 16. септембраа 2016. године у 16,00 часова (петак).

Начин рангирања кандидата регулисан је Правилником о упису, рангирању и правилима студија,
који је јавно доступан на сајту Школе.
Упис студената у II, III и поновљену I и II годину студија обавиће се од 19.-21. септембра 2016.
године по објављеном распореду за упис (распоред уписа на огласној табли и сајту Школе).

НА УПИС СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ПОНЕСУ:
СВИ СТУДЕНТИ (БУЏЕТ И САМОФИНАНСИРАЈУЋИ)
- 2 попуњена обрасца ШВ-20 (Скриптарница Школе)
- Уплатнице од 3.000,00 дин.-материјални трошкови, студ. фонд и осигурање
Самофинансирајући студенти - уплатницу за прву рату школарине за студијске програме:
- Машинство, Саобраћајно инжењерство, Електротехника, Заштита од пожара, Заштита
животне средине, Безбедност и здравље на раду – 17.000,00 динара.
- Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама, Информационе технологије,
Мултимедији, Електронско пословање, Графичко инжењерство, Графички дизајн,
ВЕБ дизајн, Примењена фотографија – 21.250,00 динара.
-

Остале рате по уговору ће бити обрачунате приликом пријаве предмета за слушање.
Приликом пријаве предмета за слушање вршиће се обрачун школарине за целу годину.

Буџетски студенти – уплатницу за предмете који се слушају из претходних година студија по
обрачуну броја бодова и вредности бода.
- ЕСПБ = 1.135,00 динара x број неположених бодова (МШ, СА, ЗП, БЗНР, ЗЖС, ЕЕ)
- ЕСПБ = 1.417,00 динара x број неположених бодова (ЦЗ, ГИ, ГД, ВД, ПФ, ИТ, ЕП, ММ)
- Регулисање статуса после истека апсолвентског стажа од 12.10. – 20.10.2016. године, а
уплату од 10.000,00 динара извршити на жиро–рачун Школе (840-727666-18) и донети код
надлежног референта у Студентској служби.

Обрасци и уплатнице за школарине купују се у Скриптарници Школе.
Руководилац студентске службе:
Рада Дабић

