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Висока технолошко уметничка струковна школа у Лесковцу у школској

2018/2019. години расписује

КОНКУРС

За упис студената на специјалистичке струковне студије за укупно 35 студената.
Акредитовани студијски програми на специјалистичким струковним студијама за
стицање другог степена високог образовања, на које се кандидати могу уписати су:

- Текстилно инжењерство
- Заштита животне средине
- Дигитални дизајн одеће

15 студената
10 студенaта
10 студената

На наведене студијске програме специјалистичких струковних студија могу се
уписати кандидати који имају стечено високо образовање, ове, сродне или друге
високошколске установе, у обиму најмање 180 ЕСПБ.
Трошкове студија сноси студент.
Висина школарине износи 75.000,оо динара.
Висина школарине за стране студенте износи 1000 € у динарској противвредности.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА:
Кандидати подносе пријаву на конкурс од 25. 10. 2018. до 14. 11. 2018. године.
Кандидати који учествују на конкурсу за упис на специјалистичке струковне студије
подносе у студентској служби следећа документа:
- пријаву (на прописаном обрасцу Школе)
- кратку биографију (CV)
- оверен препис дипломе или Уверење о завршеним претходним студијама
- потврду о средњој оцени у току студија (уколико није приложена диплома)
- извод из матичне књиге рођених и
- доказ о уплати трошкова конкурса (на 2000,оо динара на жиро рачун ВТУСШ у
Лесковцу број 840-1666-77 , број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број 6643).
На основу просечне оцене формира се јединствена ранг листа за сваки студијски
програм посебно која је основ за упис кандидата.
ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА објавиће се 15. 11. 2018. године до 10,оо час.

листе.

Заинтересовани кандидати имају право ПРИГОВОРА на јединствену ранг листу
кандидата.
Приговор подносе Комисији за упис у року од два дана од дана објављивања ранг
ШКОЛА ЋЕ ОБЈАВИТИ КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ 16. 11. 2018. год. до 12,оо часова.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА вршиће се 19. и 20. новембра од 8,oo до 14,oo
часова.
УПИС КАНДИДАТА:
Кандидати су дужни да код уписа поднесу следећа документа:

ШВ-20 (пријавни лист за упис студента)

индекс,

две фотографија формата 4×6 цм,

доказ о уплати 200,oo динара на жиро рачун школе 840-1666-77 број модела
97, шифра плаћања 153, позив на број 20-26, сврха за осигурање студената,

доказ о уплати 1500,oo динара на жиро рачун Удружења студената ВТУСШ
у Лесковцу, број 840-1666-77 број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број : 1727, сврха за студентски фонд.

Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 15.000,oo динара на жиро
рачун ВТУСШ Лесковац, број 840-1666-77, број модела 97, шифра плаћања 153,
позив на број: 69-42.
Остале четири рате школарине могу се уплатити на следећи начин:
Друга рата до 15. 12. 2018.
Трећа рата до 15. 01. 2019.
Четврта рата до 15. 03. 2019.
Пета до 15. 05. 2019. године.
Остале информације у вези са конкурсом могу се добити на телефон 016/233-911.

СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ

