ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Београду
Здравка Челара 14, тел./факс 011/2768-095, 2762-257 и 32-92-517
e-mail: office@vzs.edu.rs.
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К О Н К У Р С
за упис 15 студената са завршеном Вишом железничком школом за наставак школовања на основним
струковним студијама по Наставним плановима и програмима Високе железничке школе струковних
студија у школској 2018/2019. години
Висока железничка школа струковних студија у Београду, у школској 2018/2019. години уписаће 15
дипломираних студената Више железничке школе на трећу годину односно наставак студија по Наставним
плановима и програмима Високе железничке школе струковних студија у циљу стицања високог струковног
образовања у режиму плаћања школарине.
Акредитовани студијски програми на којима се могу наставити основне струковне студије за стицање високог
образовања су:
1.
2.
3.
4.
5.

Железнички саобраћај
Железничко машинство
Електротехника у саобраћају
Комеријално пословање железнице
Јавни градски и индустријски саобраћај

1 кандидат
3 кандидата
3 кандидата
4 кандидата и
4 кандидата

ОПШТИ УСЛОВИ:
Право конкурисања и уписа на одговарајући студијски програм имају кандидати са завршеним одговарајућим
одсеком, смером или студијском групом на Вишој железничкој школи.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
 За студенте држављане Републике Србије који настављају студирање после завршене Више железничке
школе висина школарине износи 15.000,00 динара и сразмеран део школарине обрачунат према броју
бодова неположених испита у висини од 1.333,00 динара по боду и може се уплатити највише у четири
једнаких месечних рата;
 За студенте стране држављане који настављају студирање после завршене Више железничке школе, висина
школарине износи 150,00 EUR и сразмеран део школарине обрачунат према броју бодова неположених
испита у висини од 20,00 EUR по боду и може се уплатити највише у четири једнаких месечних рата у
динарској противвредности (по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате).
Уплата школарине у динарском износу врши се на жиро рачун Школе број 840-1447666-14 са позивом на број
97 0830.
НАЧИН УТВРЂИВАЊА ЛИСТЕ РЕДОСЛЕДА ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА
Листа редоследа примљених кандидата утврђује се на основу просечне оцене кандидата постигнуте током
студија на Вишој железничкој школи, с тим да при једнаком постигнутом успеху, предност има кандидат који
је за краће време завршио студије.
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Пријаве (добија се на шалтеру Школе) за упис на студије кандидати подносе Школи 17, 18. и 19. октобра
2018. године.
УЗ ПРИЈАВУ СЕ ПОДНОСИ:
1. Фотокопија Дипломе или Уверења о стеченом вишем образовању на Вишој железничкој школи;
2. Уверење о положеним испитима;
3. Фотокопија Извода из матичне књиге рођених и
4. Доказ о уплати накнаде за спровођење Конкурса, уписа и признавање испита.
РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Учесници конкурса који сматрају да редослед кандидата на Листи редоследа примљених кандидата није
утврђен на начин предвиђен Конкурсом, могу поднети приговоре директору Школе, у року од 24 сата од
објављивања Листе.
Директор доноси решења по приговорима.

На решења директора могу се уложити жалбе Савету Школе у року од 24 сата од пријема решења.
Савет Школе решава по жалбама, након чега Комисија за упис објављује Коначну листу редоследа примљених
кандидата, која је основ за упис на студије.
Листа редоследа примљених кандидата и Коначна листа редоследа примљених кандидата објављују се на
огласној табли Школе и интернет страници Школе.
УПИС НА СТУДИЈЕ:
Пријављивање кандидата је 17, 18. и 19. октобра 2018. године од 8,00 до 14,00 часова.
Листа редоследа примљених кандидата је 22. октобра 2018. године у 10,00 часова.
Објављивање Коначних листа редоследа примљених кандидата је 24. октобра 2018. године у 10,00 часова.
Упис примљених кандидата обавиће се 25. и 26. октобра 2018. године од 8,00 до 14,00 часова.
Кандидати који стекну право на упис за наставак школовања на Високој железничкој школи струковних студија
подносе:
- Диплому или Уверење о завршеној Вишој железничкој школи,
- Уверење о положеним испитима,
- Извод из матичне књиге рођених,
- Два обрасца ШВ-20 (купују се на шалтеру Школе),
- Индекс (купује се на шалтеру Школе),
- Две фотографије за индекс (формата 4,5 х 3,5 cm),
- Доказ о уплати школарине
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Приликом подношења пријаве на Конкурс, кандидати уплаћују на име уплате накнаде за спровођење Конкурса,
уписа и признавање испита износ од 5.000,00 динара на жиро рачун Високе железничке школе струковних
студија број: 840-1447666-14 са позивом на број 97 1560, а потврду о уплати предају приликом подношења
пријаве.
Студент који положи све испите утврђене Наставним планом и програмом основних струковних студија стиче
високо образовање и одговарајући стручни назив у области високог образовања у зависности од Студијског
програма. Закон о високом образовању Републике Србије прописује да се завршетком основних струковних
студија стиче право на упис специјалистичких струковних студија (први степен студија) или мастер струковних
студија које припадају другом степену студија.
Остале информације у вези Конкурса могу се добити на шалтеру Школе или путем мејла office@vzs.edu.rs.

