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ИЗВОД ИЗ КОНКУРСА ЗА УПИС
студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2019/2020. годину
(ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ ПОГЛЕДАЈТЕ У ИНТЕГРАЛНОМ ТЕКСТУ КОНКУРСА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ)
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Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (даље: Школа) расписује
конкурс за упис укупно 102 студента на струковне студије другог степена - мастер струковне студије, и то на
студијске програме Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство и Рачунарско
инжењерство, за школску 2019./2020. годину.
УПИСНЕ КВОТЕ И ИЗНОСИ ШКОЛАРИНА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Број места за упис у прву годину
Износ школарине на мастер
Р.бр.
Назив студијског програма
мастер струковних студија у статусу струковним студијама за школску
2019./2020. годину, у динарима
самофинансирајућег студента
1. Електротехничко инжењерство
34
175.000,00
2. Мултимедијално инжењерство
34
175.000,00
3.
Рачунарско инжењерство
34
175.000,00
Студије на свим студијским програмима мастер струковних студија у Школи трају укупно две године
(четири семестра). Завршавањем мастер струковних студија у Школи стиче укупно 120 ЕСПБ бодова и високо
образовање другог степена на струковним студијама. Завршавањем мастер струковних студија, уз претходно
завршене основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова, стиче се ниво квалификација 7.1 С према
Закону о Националном оквиру квалификација Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018). На студијским
програмима мастер струковних студија Школе не постоје одобрена места за упис студената чије ће се
школовање финансирати из буџета Републике Србије.
У прву годину мастер струковних студија Високе школе електротехнике и рачунарства струковних
студија у Београду могу се уписати:
Кандидати који су стекли високо образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова завршавањем студија
на акредитованим студијским програмима основних струковних студија који се реализују у Школи (ВИШЕР) и
који су стекли одговарајући стручни назив према Правилнику о Листи стручних, академских и научних назива.
Кандидати који су претходно стекли високо образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова
завршавањем студија на акредитованом студијском програму на другој високошколској установи у Републици
Србији, под условом да се наставни план и програм по коме је кандидат студирао поклапа у довољној мери са
одговарајућим наставним планом и програмом Школе. Од ових кандидата може се захтевати полагање
одређених диференцијалних испита, у складу са одлуком стручног органа Школе.
Кандидати који су завршили студије на акредитованој високошколској установи у иностранству могу се уписати
на мастер струковне студије у Школи, под истим условима као држављани Републике Србије, уколико познају
српски језик, ако су претходно извршили нострификацију стране високошколске исправе ради наставка
школовања и ако је у поступку нострификације утврђено да су стекли стручни назив који је најмање једнак
студијском програму на коме се, према прописима Републике Србије, стиче најмање 180 ЕСПБ бодова.
Конкурсни термини у првом уписном року за упис у прву годину мастер струковних студија
Подношење пријава на Конкурс – од 28. јуна 2019. године до 05. јула 2019. године, радним данима, на
шалтерима Службе за студентска и наставна питања у њихово редовно радно време.
Прелиминарна ранг листа на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија – 08. јула
2019. до 12:00 часова.
Подношење приговора Комисији за упис на прелиминарну ранг листу на основу опште просечне оцене
остварене на претходном нивоу студија и жалбе на првостепене одлуке Комисије за упис по поднетим
приговорима - 09. јула 2019. од 12:00 до 17:00 часова и 10. јула 2019. од 10:00 до 15:00 часова. Решења по
поднетим приговорима и евентуалним жалбама на првостепене одлуке по поднетим приговорима - 10. јула
2019. године до 17:00 часова.
Објављивање коначне ранг листе - 10. јула 2019. године до 18:00 часова.
Упис примљених кандидата – 11 и 12. јула 2019. године.
Датуми за упис кандидата на непопуњена места (уколико таквих места буде) на мастер струковним
студијама у другом (септембарском) уписном року биће објављени након завршетка првог уписног рока.

