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ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Позивају се сви заинтересовани ученици, да похађају БЕСПЛАТНУ ПРИПРЕМНУ
НАСТАВУ за пријемни испит за упис у школску 2018/2019. годину. Висока техничка
школа струковних студија у Новом Саду организује ову наставу за ученике завршних
разреда четворогодишњих средњих школа. Настава ће се изводити током марта,
априла, маја и јуна месеца 2018. године, у више циклуса. Распоред за први циклус
припремне наставе дат је у Табели 1, за други циклус у Табели 2, а за трећи циклус у
Табели 3 (све су линковане на насловној страни школског сајта).
Молимо Вас, да се пријавите на „Пријаву за бесплатну припремну наставу вршите
попуњавањем форме“. Потребно је да упишете своје презиме, име, тренутно место
становања и студијски програм (смер) који је Ваша ПРВА ЖЕЉА ЗА УПИС. На овај
начин ми добијамо податак о броју заинтересованих студената и њиховим „првим
жељама“, како би били адекватно припремљени за пријем одговарајућег броја и
профила будућих студената. Имате право да похађате сваки циклус, иако се градиво
понавља, али уколико сматрате да Вам је потребно добро сте дошли. Једини услов је да
се поново пријавите на „Пријаву за бесплатну припремну наставу вршите попуњавањем
форме“, за сваки нови циклус који похађате. Завршетком једног циклуса активираће се,
на нашем сајту, бројач за наредни циклус. Ова пријава се односи на похађање
припремне наставе (бесплатна је) и не треба је схватити као пријаву за полагање
пријемног испита која се обавља у седишту Школе и плаћа се (ово се дешава у
јуну месецу у терминима који ће бити накнадно саопштени).
Државна смо школа и на свим студијским програмима имамо буџетска и
самофинансирајућа места. Студенте уписујемо на 10 акредитованих студијских
програма:
1. Машинско инжењерство,
2. Друмски саобраћај,
3. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара,
4. Заштита на раду,
5. Заштита животне средине,
6. Графичко инжењерство и дизајн (ГИД),
7. Дизајн индустријских производа (ДИП),
8. Веб дизајн,
9. Електротехника,
10. Информационе технологије.
За све студијске програме полаже се тест општег и стручног знања, од 30 питања, а
свако тачно се бодује по 2 поена (4/3 поена на студијским програмима ГИД и ДИП),
тако да је на овом тесту могуће освојити максимално 60 поена (40 поена на студијским
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програмима ГИД и ДИП). Питања ће бити из следећих области: математика, физика,
хемија, графичко инжењерство/примењене уметности и дизајн, рачунарство. За сваку
од ових области биће посебни термини припремне наставе према распореду у Табели 1,
2 или 3 (линкови на насловној страни школског сајта).
За студијске програме под бројевима 6 и 7 (ГИД и ДИП) предвиђена је и практична
провера склоности (носи до 20 поена).
У „Информатору“ који Школа издаје ради тачног и благовременог информисања
ученика који су заинтересовани за наставак школовања у нашој Институцији (може се
купити у скриптарници, у седишту Школе), поред осталог, дати су примери тестова са
пријемних испита за последњих петнаест година. На насловној страници школског
сајта дат је линк за преузимање тестова од претходних година.
Ниво знања који је потребан за успешно полагање се може сагледати из примера
тестова са пријемних испита последњих петнаест година. Из тог разлога ће и
припремна настава бити прилагођена савладавању потребног градива.
Први циклус дешава се у периоду 03.03.-14.04.2018. године. Други циклус почиње
14.04.2018. године. Предавања 14.04.2018. године су заједничка за први и други циклус.
Трећи циклус почиње 12.05.2018. године. Настава се одвија суботом (када су ученици
слободни). Распоред припремне наставе за први циклус дат је у Табели 1, за други
циклус у Табели 2, а за трећи циклус у Табели 3 (све су линковане на насловној страни
школског сајта).
НАСТАВА ЈЕ БЕСПЛАТНА И СВИ СУ ДОБРО ДОШЛИ. ХАЈДЕ ДА СЕ
ПОТРУДИМО ЗАЈЕДНО. ВАШ УСПЕХ ЈЕ И НАШ УСПЕХ. МИ ВАС ЧЕКАМО И
НАДАМО СЕ ДА ЋЕ ВАШ ТРУД БИТИ НАГРАЂЕН СТУДИРАЊЕМ НА РАЧУН
БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Наше адресе (поштанска, електронска) као и контакт телефоне можете наћи на
http://vtsns.edu.rs/.

У Новом Саду, 07.05.2018. године

У име свих запослених, као и у име Студентског парламента,
још једном Вас позива и поздравља,
помоћник директора Школе за наставу
др Саша Спаић, професор

