Висока техничка школа струковних студија
у Новом Саду

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ПРВУ, ДРУГУ И ПОНОВЉЕНЕ ГОДИНЕ
МАСТЕР СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
У ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

УПИС ЈЕ 7. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) ОД 9.00 ДО 13.00 ЧАСОВА:
Амфитеатар – Информационе технологије
Предаваона – Инжењерство заштите
а) За упис на прву годину мастер студија су потребна ОРИГИНАЛНА документа
и то:
- ДИПЛОМА И ДОДАТАК ДИПЛОМЕ О ЗАВРШЕНОМ ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
СА ОСТВАРЕНИХ НАЈМАЊЕ 180 ЕСПБ, ОДНОСНО УВЕРЕЊЕ О СТЕЧЕНОМ
СТРУЧНОМ НАЗИВУ

-

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ ИЛИ ЗАХТЕВ
ДРЖАВЉАНСТВО
ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ ФОРМАТА 3,5 x 4,5 cm

ЗА

ПРИЈЕМ

У

УПИСНИ МАТЕРИЈАЛ (обезбеђен је у школи по цени од 2.000,00 динара и он
садржи: фасциклу, индекс, 2 ШВ - 20 обрасца, 1 пријавни лист, 3 уверења о статусу
студента, уплатница на износ од 3.000,00 динара за трошкове уписа, материјалне
трошкове, трошкове осигурања студената и друго)
ШКОЛАРИНА
Начин плаћања школарине
Приликом уписа прве студијске године студенти су дужни да уплате прву рату
школарине у износу од 10.000,00 динара, а остале рате биће регулисане уговорoм.
б) За упис студената друге и поновљених година студија потребно је:
-Пријавни лист, 2 ШВ - 20 обрасца, уплатница на износ од 3.000,00 динара за
трошкове уписа, материјалне трошкове, трошкове осигурања студената и друго.
Приликом уписа прве (поновљене) студијске године студенти су дужни да уплате прву
рату школарине у износу од 10.000,00 динара, а остале рате биће регулисане уговорoм
Студенти друге године плаћају школарину приликом уписа и дужни су да уплате прву
рату од 15.000,00 динара, а остале рате биће регулисане уговором.
СВА ПЛАЋАЊА СУ РЕГУЛИСАНА УГОВОРОМ КОЈЕ СТУДЕНТ
ПОТПИСУЈЕ ПРИЛИКОМ УПИСА И ПРИЈАВЕ ПРЕДМЕТА ЗА
СЛУШАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
Школарину за студента може да плати фирма уз профактуру коју добија у
рачуноводству школе.

Школарина за стране држављане је 1,5 пута већа од школарине коју плаћају држављани
Републике Србије. Начин плаћања ће бити регулисан Уговором који студент потписује.
Остали трошкови су исти као и за држављане Републике Србије.
Нови Сад, 05.10.2021. године

