ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НОВИ САД
10.10.2022. године

КОНКУРС ЗА УПИС НА КРАТКЕ ПРОГРАМЕ СТУДИЈА
САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.
години
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НОВИ САД уписује на
Кратке програме студија (КП) Савремено управљање пословањем, школске 2022/23. године,
укупно 30 студената.
Конкурс ће бити отворен до 10.11.2022. године.
Циљ Кратког програма студија Савремено управљање пословањем јесте припрема
полазника за практичан рад у области Савременог управљања пословањем. КП су усмерени
на полазнике са минимално завршеном средњом школом или студенте који су
заинтересовани за обуку у области управљања пословањем. Поред тога, КП могу бити
усмерени и на полазнике са високим образовањем који желе да се преквалификују или
сматрају да немају довољно знања из области коју пружа наведени кратки програм.
Кратки програми студија трају 15 недеља, (1 семестар) у обиму од 30 ЕСПБ. Часови се
одржавају у вечерњим терминима, online путем платформи Moodle и Zoom.
Право на конкурс за упис на кратке програме студија имају кандидати који имају минимално
средње образовање, свих струка-профила или студенти.
Редослед кандидата за упис на КПС утврђује се на основу општег успеха постигнутог у
средњем образовању. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних
оцена у свим разредима помножен са 2, тако да кандидат по овом основу може стећи највише
40 бодова. Уколико два или више кандидата имају исти просек у средњој школи предност
има онај кандидат који има бољи просек у завршној години средње школе.
По протеку рокова за жалбу и доношење решења по жалбама на привремену ранг листу
формира се коначна ранг листа и објављује на огласној табли и сајту Школе.
Школа утврђује јединствену ранг листу за упис на КПС. Право уписа на КПС стиче кандидат
који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис на КПС. Кандидати
који су стекли право на упис уписују се на Кратки програм студија.
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеном овим
конкурсом, Школа ће уписати другог кандидата према редоследу јединствене ранг листе.
УПИСНА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви кандидати ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ на конкурс подносе на увид оригинал документа, а
уз ПРИЈАВНИ ЛИСТ који се добија у Школи, подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих
докумената:






Диплому или сведочанство о завршеној средњој школи,
Сведочанства свих разреда средње школе,
Извод из матичне књиге рођених – оригинал,
Копија важеће личне карте или другог документа из кога се може преузети ЈМБГ,
Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (оригинал уплатница), на жиро рачун
Школе, у износу од 10.000,00 динара.

Кандидати који стекну услов за упис, подносе следеће:
 Комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20, уписни лист) кандидати
купују искључиво у скриптарници Школе, приликом уписа,
 Оригинал документа о завршеној средњој школи (диплому или сведочанство и
сведочанства свих разреда средње школе),
 Извод из матичне књиге рођених – оригинал,
 Две фотографије формата 3,5 х 4,5,
УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ
Кандидати подносе доказ о уплати школарине на жиро рачун Школе, у износу од 70.000,00
динара (школарину је могуће платити у четири једнаке рате).
ЖИРО РАЧУН ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ

840-1752666-15
97

10223101693811

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ
ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ
Држављани Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству морају
нострификовати документа потребна за упис. Нострификацију врши Агенција за
квалификацију ул. Мајке Јевросиме 51, Београд (ENIC/NARIC Центар), коме кандидат
подноси молбу са оригиналним документима.
УПИС СТУДЕНАТА – СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављани уписују се на Кратак програм 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 завршеном средњем образовању.
НАПОМЕНА: Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се
не враћају.
ИНФОРМАЦИЈЕ:
Телефони: (021) 485-4029 ; 450-102 ; 4854000
Факс: (021) 6350-367
Е-mail: studentska@vps.ns.ac.rs
Веб сајт: www.vps.ns.ac.rs
Facebook
ДИРЕКТОР
Др Јелена Дамњановић

