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КОНКУРС
за упис студената у прву годину студија у школској 2017/2018. години
- II уписни рок У прву годину основних струковних студија Висока железничка школа струковних студија
планира да упише:
 85 студента који се финансирају из буџета,
 2 студента са инвалидитетом који се финансирају из буџета,
 3 студента припадника ромске националности који се финансирају из буџета,
 3 студента држављана Републике Србије који су у шк. 2016/2017. години завршили средњу
школу у иностранству који се финансирају из буџета,
 100 студената који плаћају школарину,
на следећим Студијским програмима датим у табели:
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7

Студијски програм
Железнички саобраћај
Железничко машинство
Електротехника у саобраћају
Железничко грађевинарство
Комерцијално пословање железнице
Јавни градски и индустријски саобраћај
Инжењерство заштите животне средине у саобраћају

Број студената
који се
који плаћају
финансирају
школарину
из буџета
21
20
9
15
7
10
3
15
14
10
16
10
15
20

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем.
Кандидати за упис на студијске програме Железнички саобраћај, Железничко машинство,
Електротехника у саобраћају, Железничко грађевинарство, Јавни градски и индустријски
саобраћај и Инжењерство заштите животне средине у саобраћају пријемни испит полажу по
избору, из једног од следећа три предмета: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА и ОСНОВИ
САОБРАЋАЈА (по програму средње школе).
Кандидати за упис на студијски програм Комерцијално пословање железнице пријемни испит
полажу по избору из једног од следећих предмета: МАТЕМАТИКА, ОСНОВИ САОБРАЋАЈА и
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА (по програму средње школе).
Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 динара.
Школарина за студенте који плаћају школарину износи 80.000,00 динара, са могућношћу плаћања
у 8 (осам) једнаких рата.
Школарина за студенте странце износи 1.200 EUR, у динарској противвредности.
Распоред припремне наставе кандидата за пријемни испит објављен је на сајту Школе и иста је
бесплатна.
I - ЈУНСКИ КОНКУРСНИ РОК:
Пријављивање кандидата - 26, 27. и 28. јун 2017. године од 08,00 до 14,00 часова.
Полагање пријемног - 03. јула 2017. године у 10,00 часова,
Упис примљених кандидата - 12, 13. и 14. јула 2017. године од 08,00 до 14,00 часова.
II - СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРСНИ РОК:
Пријављивање кандидата – 01, 04. и 05. септембар 2017. године од 08,00 до 14,00 часова.
Полагање пријемног - 07. септембра 2017. године у 10,00 часова.
Упис примљених кандидата – 18, 19. и 20. септембра 2017. године од 08,00 до 14,00 часова.

