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Укупно студената:

Укупан број студената који
се самофинансирају
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На програм мастер струковниx студија, који траје две школске године за остварење 120
ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су у претходном студирању остварили најмање 180
ЕСПБ бодова, односно који су завршили:
- основне струковне студије,
- основне студије више школе у најмањем трајању од три године, по Закону који је важио пре
ступања на снагу Закона о високом образовању.
Кандидати који су завршили основне струковне студије, студенти и дипломци
специјалистичких струковних студија који су диплому стекли на Одсецима Академије не полажу
квалификациони пријемни испит. Поред ових кандидата, квалификациони пријемни испит не
полажу ни кандидати који су завршили струковне студије првог степена или започели струковне
студије другог степена у другој високошколској установи из области које се изучавају на
Академији и на коју кандидат конкурише.
Кандидати за упис који не поседују претходно наведене компетенције за упис на
студијски програм, полажу квалификациони пријемни испит.
Редослед кандидата и стицање права на упис на мастер струковне студије утврђује се на
основу следећих критеријума, сагласно Правилнику о мастер струковним студијама:
o просечна оцена на завршеним основним струковним студијама (заокружена на две
децимале) и
o дужина студирања.
Предност приликом уписа имају кандидати са вишом просечном оценом на завршеним
основним струковним студијама.
Уколико два или више кандидата имају исту просечну оцену предност има кандидат који је
у краћем року завршио основне струковне студије.
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру одобреног броја за упис мастер
студијског програма одређен Уверењем о акредитацији студијског програма струковних мастер
студија.
o Пријављивање кандидата за упис и предаја докумената: од 28. септембра до 02.
октобра 2020. године од 8 до 15 часова.
o Полагање квалификационог пријемног испита: 05. октобра 2020. године (понедељак) у
12 часова.
o Објављивање привремене ранг листе: 06. октобра 2020. године у 12 часова.
o Објављивање коначне ранг листе: 09. октобра 2020. године у 12 часова.
o Упис примљених кандидата: 12. октобра 2020. године од 8 до 15 часова.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року,
Одсек Ваљево ће уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи.
Потребна документа за пријављивање:
- Пријава на прописаном обрасцу,

-

Неоверена фотокопија дипломе или уверења о завршеним основним студијама,
Извод из матичне књиге рођених,
доказ о уплати накнаде за полагање квалификационог пријемног испита ИЛИ доказ о
уплати накнаде за обраду захтева на текући рачун: 840-963666-21.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА.
Школарина износи 78.000,00 динара и може се платити у целости или у ратама, и то:

-

-

Уплатом целокупног износа школарине.
Уплатом износа школарине у две, три, четири или шест рата.
Уплатом износа школарине у више рата, тако што ће студент уплатити део школарине до
15. јануара 2021. године, а преостали износ путем административне забране на зараду
студента или родитеља студента у 10 рата. (Овај начин плаћања могућ је уколико је студент
или родитељ запослен у државној фирми или фирми у којој има редовна примања).
Уплатом износа школарине у више рата, тако што ће студент уплатити део школарине до
14. јануара 2021. године и депоновати 10 чекова који ће бити реализовани у периоду до
30. новембра 2021. године.

Приликом уписа студент плаћа 2.000,00 динара на име материјалних трошкова.
Са кандидатима који се уписују на мастер струковне студије Академија – Одсек Ваљево
закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
В.д. председника Академије
____________________________________
Др Љубица Диковић, проф. струк. студ.

