Висока школа струковних студија за економију и управу
Београд

КОНКУРС
за упис у прву годину основних струковних студија
у школској 2022/2023. години
Висока школа струковних студија за економију и управу уписиваће студенте на прву годину
студија школске 2022/2023. године на следеће акредитоване студијске програме основних
струковних студија:

Ред. бр.
Студијски програм
1.
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
2.
БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
3.
ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
УКУПНО

Укупан број студената
66
66
66
198

Основне струковне студије трају 3 (три) године, 6 (шест) семестара, у обиму од 180 ЕСПБ.
Право на конкурс за упис у прву годину студија имају лица са стеченим средњим образовањем
у трогодишњем или четворогодишњем трајању, свих струка-профила.
Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит у облику теста Опште културе.
Успех на пријемном испиту оцењује се до максималних 60 бодова.
Општи успех постигнут у средњем образовању бодује се тако што се збир просечних оцена множи са 2, те према
овом основу кандидат може имати најмање 16, а највише 40 бодова.
Збир бодова остварених на основу успеха из средњег образовања и успеха постигнутог на пријемном испиту
одређује место кандидата на ранг листи за упис.
Кандидат је остварио право на упис ако има најмање 30 бодова.

Први конкурсни рок:
Предаја докумената за први уписни рок обавиће се од 20. до 24.06.2022. године, у термину од
10 до 15 часова у просторијама Високе школе.
Пријемни испит за први конкурсни рок полаже се 04.07.2022. године, са почетком у 12 часова.
Привремена ранг лист ће бити објављена 07.07.2022. године. Рок за подношење приговора на
привремену ранг листу је 24 часа од дана објављивања листе на огласној табли Високе школе.
Коначна ранг листа ће бити објављена 11.07.2022. године на огласној табли Високе школе.
Упис примљених кандидата обавиће се од 12. до 15.07.2022. године у термину од 10 до 15
часова у просторијама Високе школе.

Уколико се у првом конкурсном року не упише одобрени број студената, Висока школа ће по
истом поступку спровести упис студената у другом конкурсном року.
Други конкурсни рок:
Предаја докумената за други уписни рок обавиће се од 05. до 08.09.2022. године, у термину од
10 до 15 часова у просторијама Високе школе.
Пријемни испит за други конкурсни рок полаже се 09.09.2022. године, са почетком у 12 часова.
Привремена ранг листа ће бити објављена 12.09.2022. године. Рок за подношење приговора на
привремену ранг листу је 24 часа од дана објављивања листе на огласној табли Високе школе.
Коначна ранг листа ће бити објављена 14.09.2022. године на огласној табли Високе школе.
Упис примљених кандидата обавиће се од 15. до 16.09.2022. године у термину од 10 до 15
часова у просторијама Високе школе.
Висина школарине за све студијске програме основних струковних студија износи 1.200 еура у
динарској противвредности.
Документација потребна за упис на прву годину основних струковних студија:
-

Студентска књижица – индекс (студент добија у студентској служби);
Два попуњена обрасца ШВ-20 (студент добија у студентској служби);
Оригинал извод из Матичне књиге рођених;
Оригинал или оверене копије сведочанства завршених разреда средње школе;
Оригинал или оверена копија Дипломе о завршеној средњој школи;
Две фотографије величине 3,5 х 4,5 цм;
Доказ о уплати прве рате школарине.

Другу и трећу годину студија могу уписати и кандидати који прелазе са друге високошколске
установе, као и кандидати који имају завршену вишу школу у двогодишњем трајању.
Приликом пријављивања за упис неопходно је да уз горе наведену наведену документацију,
кандидати доставе и уверење о положеним испитима издато од стране установе са које долазе.
Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству
Држављанима Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству, а немају нострификована
документа потребна за упис, омогућиће се да конкуришу уз потврду Министарства просвете да је започет поступак
нострификације.
Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља
Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати у прву годину студија под истим
условима као и држављани Републике Србије. Приликом пријављивања на конкурс потребно је да кандидати предају
нострификована школска документа или потврду Министарства просвете да је започет поступак нострификације.
Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.
Упис студената страних држављана
Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.
Страни држављанин приликом пријављивања на конкурс подноси нострификовану диплому о завршеној средњој
школи, као и потврду да влада српским језиком.

Све потребне информације могу се добити на телефон: 011/ 246-26-23 или мејл
office@rafin.edu.rs

