Висока школа за пословну економију и предузетништво
за школску 2020/2021. годину врши

УПИС

У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
410 самофинансирајућих студената у седишту Школе у Београду, и то на студијске
програме:
1. ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО (180 ЕСПБ) - 100 студената
2. ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ (240 ЕСПБ) - 200 студената
3. ПРАВО (240 ЕСПБ) - 30 студената
4.	ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО (180 ЕСПБ) - СТУДИЈЕ НА
ДАЉИНУ - 80 студената
30 самофинансирајућих студената у Високошколској јединици ван седишта установе
у Јагодини, и то на студијски програм:
-- ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО (180 ЕСПБ)
30 самофинансирајућих студената у Високошколској јединици ван седишта установе
у Лозници, и то на студијски програм:
-- ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО (180 ЕСПБ)
30 самофинансирајућих студената у Високошколској јединици ван седишта установе
у Чачку, и то на студијски програм:
-- ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО (180 ЕСПБ)
Годишња школарина за основне академске студије износи 1.000,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Плаћање се може
вршити и у 10 месечних рата.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Право учешћа на конкурсу за упис у прву годину студија имају кандидати са предходно стеченим средњим образовањем у складу са Законом о високом образовању.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:
општи успех у средњем образовању (максимум 40 бодова) пријемни испит (максимум 60 бодова).
ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Редослед: рангирање кандидата утврђује се на основу општег успеха постигнутог
у средњем образовању у четворогодишњем трајању, успеха на матури и резултата
испита за проверу знања.
- Подношење докумената на конкурс до 29.06.2020. год. сваког радног дана од 10
до 17 часова
- Пријемни испит 6.7.2020. год. са почетком у 15 часова, а према распореду који ће
бити истакнут на огласној табли и сајту школе
- Објављивање ранг листе 8.7.2020. год. у 12 часова на огласној табли и сајту школе
- Упис примљених кандидата је од 10.07.2020. год. од 10 до17 часова.
НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
- Лице које конкурише за упис има право на жалбу на утврђени редослед кандидата.
- Жалба се у писаном облику подноси директору, преко секретаријата школе, у
року од 48 часова од објављивања ранг листе кандидата.
- Директор доноси решење по жалби у року од 24 сата по пријему жалбе.
Након одлучивања директора по жалбама школа утврђује и објављује коначну ранг
листу.
ПРАВО НА УПИС
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:
Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс достављају следећа документа:
- оверене фотокопије сведочанства свих разреда завршене средње школе,
- оверену фотокопију дипломe о положеном завршном-матурском испиту,
- фотокопију личнe картe,
- две фотографије формата 3,5х4,5 цм,
- оригинал извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију,
-	доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита од 2.500,00 дин.
(уплата се врши на благајни школе или на текући рачун).

УПИС

У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
320 самофинансирајућих студената у седишту Школе у Београду, и то на студијске
програме:
1. ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО (120 ЕСПБ) - 100 студената
2. ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ (60 ЕСПБ) - 200 студената
3. П
 ОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО (120 ЕСПБ) - СТУДИЈЕ НА
ДАЉИНУ- 20 студената
Годишња школарина за мастер студије износи 1.300,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.
Плаћање се може вршити и у 10 месечних рата.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Право учешћа на конкурсу за упис у прву годину мастер академских студија на студијски програм Пословна економија и предузетништво имају кандидати који су завршили основне академске студије и остварили 180 ЕСПБ бодова а на студијски програм Финансије, банкарство и осигурање имају кандидати који су завршили основне
академске студије и остварили 240 ЕСПБ бодова.
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:
Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс достављају следећа документа:
-	оверену фотокопију дипломe основних академских студија
-	фотокопију личнe картe
-	оригинал извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију
-	две фотографије формата 3,5х4,5 цм
-	доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
(уплата се врши на благајни школе или на текући рачун).
Све друге информације о конкурсу и Школи могу се добити на број телефона
011/2762-194, као и у просторијама Школе, Ул. Митрополита Петра 8, Београд
www.vspep.edu.rs

