ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ
СТУДИЈЕ У ШКОЛСКУ 2022/23. годину

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду школске 2022/2023. године уписује 50
самофинансирајућих студената у I годину мастер струковних студија:
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Мастер струковне студије трају 2 (две) године, 4 (четири) семестра, у обиму од 120 ЕСПБ.
Лице које заврши студијски програм Међународно пословање и финансије, стиче стручни назив:
Струковни мастер економиста.
Право уписа у I годину мастер струковних студија имају сва лица која су завршила основне струковне
студије а остварила су најмање 180 ЕСПБ бодова као и специјалистичке струковне студије.
На мастер струковне студије могу се уписати студенти који су завршили Високу пословну школу
струковних студија или другу сродну високошколску установу из области друштвено-хуманистичких
наука. О сродности високошколских установа одлучује Комисија за упис.
На мастер струковне студије могу се уписати и студенти који су завршили и несродне високошколске
установе под условом да положе квалификациони испит, као и страни држављани.
Страни држављани уписују се у прву годину мастер студија под истим условима као и држављани
Републике Србије, у оквиру одобрене квоте за упис.
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому
о завршеним основним струковним студијама, а остварили су најмање 180ЕСПБ бодова.
Пре уписа, кандидат страни држављанин, дужан је да Школи поднесе доказе:
- о завршеним основним струковним студијама и остварених најмање 180ЕСПБ бодова
- да је здравствено осигуран за школску годину у коју се уписује,
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије, у складу са Статутом Школе.
Студент – страни држављан плаћа школарину у износу од 1.800 УСА долара, односно 60% од овог
износа, уколико са државом чији је он држављанин постоји реципроцитет у погледу плаћања школарине
или студија.

Начин рангирања:
Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује Комисија за упис.
Рангирање кандидата се врши на основу просечне оцене током претходних студија и броја месеци
завршетка претходних студија.
Уколико је кандидат завршио основне струковне студије из исте стручне области као што је мастер
студијски програм који уписује, додаје се 1%.
Уколико је кандидат завршио основне струковне студије из следљивог студијског програма као што је
мастер студијски програм који уписује, додаје се 2%. Одлуку о следљивости студијског програма
доноси Комисија за упис.Следљивост се процењује на основу садржаја студијског програма основних
струковних студија који је кандидат завршио.
Ако кандидати који су се пријавили за упис на мастер струковне студије имају исти коефицијент К,
предност има кандидат са краћим временом студирања.
Кандидати који су завршили несродне високошколске установе полажу квалификациони испит из
предмета Међународна економија и Увод у финансијско пословање. Резултат који кандидат може
постићи на квалификационом испиту оцењује се од 0 до 20 бодова.
Сматра се да је кандидат положио квалификациони испит и тиме стекао право на рангирање ради уписа
уколико је на квалификационом испиту остварио више од 10 бодова.
Датуми пријаве на конкурс ће бити благовремено објављени као и информације о висини
школарине
Уписна и друга документација:
• диплома о завршеној високој школи и додатак дипломи (оверена фотокопија),
• уверење о положеним испитима (за кандидате са других школа и факултета),
• извод из матичне књиге рођених,
• фотокопија важеће личне карте или другог документа из кога се може преузети ЈМБГ,
• доказ о уплати накнаде трошкова припреме и организације квалификационог испита/пријаве на
конкурс (оригинал уплатница), на жиро-рачун Школе.
Кандидати који полажу квалификациони испит обавезни су да на полагање испита понесу
личну карту или пасош, потврду о пријави на конкурс и хемијску оловку.
Кандидати који стекну услов за упис, подносе следеће:
комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20) кандидати купују искључиво у
Скриптарници Школе, приликом уписа,
• две фотографије формата 3,5 х 4,5,
• доказ о уплати школарине на жиро-рачун Школе, могуће је платити у 10 једнаких рата,
• доказ о уплати накнаде за осигурање, студ. фонд и материјалне трошкове на жиро-рачун Школе,
Жиро-рачун Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду
•
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