ОБАВЕШТЕЊЕ
У вези са спровођењем Конкурса за упис у I годину мастер струковних
студија за школску 2020/21 годину
Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу уписаће
у I годину мастер струковних студија укупно 32 студента на четири
модула студијског програма Биотехнологија:
Назив студијског
програма

Биотехнологија

Студенти који
плаћају школарину

Школарина

8

60.000 дин.

8

60.000 дин.

Фитомедицина

8

60.000 дин.

Прехрамбена
технологија

8

60.000 дин.

Модул
Биљна
производња
Сточарска
производња

Право уписа на мастер струковне студије имају сви кандидати који
су завршили основне струковне студије и стекли 180 ЕСПБ бодова
из одговарајућег поља, одн. студијског програма на студијама
I степена и који су рангирани у оквиру дозвољеног броја за упис
прописаног акредитацијом.
Кандидати ће приликом уписа бити рангирани на основу просечне
оцене остварене на основним струковним студијама.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
24.09.-05.10.2020.
Кандидати се могу пријавити у просторијама Одсека од 9 до 14 сати
или електронском поштом на адресу vpps@beotel.rs
Документација потребна за пријављивање:
-

Пријава (преузима се са сајта Одсека)
Кратка биографија (преузмите упутство за писање биографије)
Фотокопија дипломе или уверења о завршеном I степену студија
(уколико диплома није издата)
Фотокопија извода из матичне књиге рођених
Доказ о уплати накнаде пријаве за упис МСС (износ: 2.500 динара,
на ж.р. 840-2110666-96, модел 97, позив на бр. 9202)

ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА кандидата који нису примљени се НЕ ВРАЋАЈУ

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА
07.10.2020. до 10 сати

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
12.10.2020. до 10 сати

УПИС
12.10.2020. од 10 до 14 сати
13.10.2020. од 9 до 14 сати
14.10.2020. од 9 до 14 сати
Документација потребна за упис:
-

-

Извод из матичне књиге рођених
Оверена фотокопија дипломе о завршеним основним студијама или
оверена фотокопија уверења о завршеном I степену студија (уколико
диплома није издата)
Две истоветне фотографије (величина 35 x 45мм)
Индекс
Два обрасца ШВ-20 за школску 2020/21 (добија се у школи)
Доказ о уплати накнаде за студентски стандард у износу 3.000
динара
Доказ о уплати I рате школарине у износу 10.000 динара

Важно обавештење:

лично

Кандидати морају доћи
на упис. У супротном, упис може
извршити и друго лице које мора имати одговарајуће оверено
овлашћење.

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

