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.
www. vzs.edu.rs.
објављује
К О Н К У Р С
за упис на специјалистичке струковне студије у школској 2018/2019. години за 125 кандидата са
завршеним основним струковним студијама у статусу студената који плаћају школарину и то на
следећем акредитованом студијском програму :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Железнички саобраћај
Железничко машинство
Електротехника у саобраћају
Железничко грађевинарство
Комерцијално пословање железнице
Јавни градски и индустријски саобраћај
Заштита животне средине и енергетска ефикасност

30 кандидата
12 кандидата
16 кандидата
8 кандидата
25 кандидата
4 кандидата
30 кандидата

ОПШТИ УСЛОВИ:
Право конкурисања и уписа на студијске програме специјалистичких струковних студија имају кандидати са
завршеним основним струковним студијама на Високој железничкој школи струковних студија или високо
образовање стечено на сродним основним студијама одговарајуће стручне области у оквиру одговарајућег
образовно-научног поља у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:
 За студенте држављане Републике Србије висина школарине износи 100.000,00 динара и може се уплатити
у највише осам рата;
 За студенте стране држављане висина школарине износи 1.200 ЕUR и може се уплатити у највише осам рата
у динарској пртиввредности (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.
ПРИЈАВА КАНДИДАТА ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 17.10.2018. ГОДИНЕ ДО 02.11.2018. ГОДИНЕ
ПРИЈАВА КАНДИДАТА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Приликом подношења пријава (добија се на шалтеру Школе) на Конкурс, кандидати уплаћују на име уплате
накнаде трошкова уписа специјалистичких струковних студија износ од 6.000,00 динара на жиро рачун Високе
железничке школе струковних студија број: 840-1447666-14 са позивом на број 97 1560.
Уз пријаву се подноси следећа документација:
1. Фотокопија Дипломе или Уверења о стеченом високом образовању основних струковних студија на
Високој железничкој школи струковних студија;
или
2. Фотокопија Дипломе о високом образовању стеченом на сродним основним студијама првог степена
одговарајуће стручне области у оквиру одговарајућег образовно-научног поља у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова и Наставни план и програм по којем су стекли основно образовање.
3. Извод из матичне књиге рођених и
4. Доказ о уплати накнаде трошкова уписа специјалистичких струковних студија.
РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА:
Листа редоследа примљених кандидата утврђује се на основу просечне оцене кандидата постигнуте током
студија, дужина трајања студирања и дужина радног искуства у струци .
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 Школе доноси решења по приговорима.
На решења директора Школе 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 од 17.10.2018. године до 02.11.2018. године од 8,00 до 14,00 часова.
Листа редоследа примљених кандидата објављује се 05.11.2018. године у 10,00 часова.
Објављивање Коначних листа редоследа примљених кандидата је 07.11.2018. године у 10,00 часова.
Упис примљених кандидата обавиће се 08, 09. и 12.11. 2018. године од 8,00 до 14,00 часова.
Кандидати који стекну право на упис специјалистичких струковних студија на Високој железничкој школи
струковних студија подносе:
- Диплому или Уверење о стеченом високом образовању основних струковних студија на Високој
железничкој школи струковних студија;
или
- Диплому или Уверење о високом образовању стеченом на сродним основним студијама првог степена
одговарајуће стручне области у оквиру одговарајућег образовно-научног поља у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова и Наставни план и програм по којем су стекли основно образовање.
- 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 прве рате школарине.
Студенти који положе све испите утврђене Наставним плановима и програмима студијских програма
специјалистичких струковних студија стичу одговарајући стручни назив у области високог образовања у складу
са Законом.
Остале информације у вези Конкурса могу се добити на шалтеру Школе или путем мејла office@vzs.edu.rs.

