ОБАВЕШТЕЊЕ
Упис у I годину основних струковних студија у другом
уписном року за школску 2020/21 годину обавиће се од
11.09.2020. (петак) према следећем распореду:
датум

време

СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

СВИ КАНДИДАТИ КОЈИ СУ
СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС
11.09.2020.

9–13 сати

Студенти који су остварили право на
финансирање о трошку буџета РС
уписују се искључиво у овом периоду
Кандидати који се не буду уписали у
oвом термину на студије сматраће се
да су одустали од уписа и њихово
место биће попуњено следећим
кандидатом са ранг-листе

Дана 11. септембра у 13 сати извршиће се померање ранг листе за упис
студија које се финансирају из буџета РС и на место неуписаних кандидата
уписаће се кандидати испод црте.
упис кандидата који су били испод
црте али су померањем ранг листе
11.09.2020.
13–14 сати
стекли могућност уписа студија које
се финансирају из буџета РС.
Упис кандидата који су положили
пријемни
испит
али
су
испод
дозвољеног броја на Коначној ранг
14. 09. 2020.
9–14 сати
листи за студијски програм за који су
конкурисали
(Промена
студијског
програма)
Пријављивање кандидата који су
положили пријемни испит (уколико су
полагали исте предмете који се
полажу на студијском програму који
14. 09. 2020.
10–14 сати
желе
да
упишу
уз
потврду
високошколске установе о положеном
пријемном испиту и бројем освојених
бодова)
објављивање Коначне ранг листе и
упис за кандидате који су положили
15. 09. 2020.
12–14 сати
пријемни испит на другој
високошколској установи

Важно обавештење:

лично

Кандидати морају доћи
на упис. У супротном, упис може
извршити и друго лице које мора имати одговарајуће оверено
овлашћење.
ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

оригинални Извод из матичне књиге рођених,
оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
оригинална диплома о положеном матурском односно завршном
испиту
индекс (може се добити у школи уз доказ о уплати 1.000 динара – сврха уплате:
документација за упис и накнада за издавање индекса)
два образца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената)
две фотографије 3,5х4,5 cm.
Доказ о уплати накнаде за студентски стандард (3.000 динара)
Доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школарину
(могуће је уплатити целокупни износ школарине 40.000 динара или прву рату у
износу од 5.000 динара, при чему је уплата преосталог износа дефинисана уговором)

Све уплате вршити на жиро рачун Академије:

840-2110666-96
По моделу

97

са позивом на број

9202

индекс и два образца ШВ-20 - добијају се у школи уз доказ о уплати
1.000 динара – сврха уплате: документација за упис и накнада за
издавање индекса

