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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, БЕОГРАД

Конкурс за упис студената у студијску 2022/2023. годину:

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
480 студента и то на студијски програм:
- Рачунарска мултимедија, 180 ЕСПБ, 180 студената;
- Електронско пословање, 180 ЕСПБ, 60 студената;
- Информационе технологије, 180 ЕСПБ, 180 студената;
- Информациони системи,  180 ЕСПБ, 60 студената.

Услови за упис
- завршено средње образовање у четворогодишњем и трогодишњем трајању.
Утврђивање ранг листе: општи успех у средњем образовању до 40 бодова.
Испит провере склоности и способности од 0 до 60 бодова.
Јунски уписни рок
- подношење пријава до 15. до 22.  јуна
- полагање пријемног испита од 23. јуна
- објављивање прелиминиране ранг листе 24. јуна
- рок за жалбу 3 дана од објављивања  прелиминарне листе
-упис од 27. до 30. јуна
Августовски  уписни рок
-подношење пријава до 12. августа
-полагање пријемног испита од 15. до 19. августа
-објављивање прелиминарне ранг листе 22. августа
-рок за жалбу 3 дана од објављивања прелиминарне листе
-упис од 25. до 31. августа
Септембарски уписни рок
-подношење пријава до 9. септембра
-полагање испита од 12. до 16. септембра
-објављивање прелиминарне ранг листе 19. септембра
-рок за жалбу 3 дана од објављивања прелиминарне листе
Директор одлучује о жалби у року од 24 часа.
Право на упис стиче кандидат који је на основу остварених бодова остварио право за упис у оквиру одобреног
броја за одређени студијски програм.
-упис од 26. до 30. септембра
Документа за пријаву на конкурс
-пријава на конкурс (добија се на ИТС-у)
-сведочанства из средње школе и диплома
-извод из матичне књиге рођених
-доказ о уплати накнаде од 6.000,00 динара за полагање пријемног.



Кандидат који стекне услов за упис доставља и две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм и доказ о уплати
школарине.
ШВ обрасце и индексе кандидати добијају на ИТС-у.
Школарина
Информационе технологије - 2.650 евра
Електронско пословање - 2.145 евра
Рачунарска мултимедија  – 2.420 евра
Информациони системи – 2.145 евра

Могуће је плаћање у 12 рата. Школарина се уплаћује у динарској противвредности по продајном курсу НБС на
дан уплате.

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
32 студента и то на студијски програм:
- Мастер струковне студије - Информационе технологије, 120 ЕСПБ, 32 студената.

Услови за упис
У прву годину мастер студија може се уписати кандидат који има први степен високог образовања.
Утврђивање ранг листе: општи успех у високом образовању до 60 бодова.
Испит провере склоности и способности од 0 до 40 бодова.

Ранг листа се утврђује на основу приспелих пријава, успеха постигнутог на студијама првог степена и
резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за процену знања према мерилима утврђеним
Статутом.
Јунски уписни рок
- подношење пријава до 15. до 22.  јуна
- полагање пријемног испита од 23. јуна
- објављивање прелиминиране ранг листе 24. јуна
- рок за жалбу 3 дана од објављивања  прелиминарне листе
-упис од 27. до 30. јуна
Августовски  уписни рок
-подношење пријава до 12. августа
-полагање пријемног испита од 15. до 19. августа
-објављивање прелиминарне ранг листе 22. августа
-рок за жалбу 3 дана од објављивања прелиминарне листе
-упис од 25. до 31. августа
Септембарски уписни рок
-подношење пријава до 9. септембра
-полагање испита од 12. до 16. септембра
-објављивање прелиминарне ранг листе 19. септембра
-рок за жалбу 3 дана од објављивања прелиминарне листе
Директор одлучује о жалби у року од 24 часа.
Документа за пријаву
-пријава на конкурс (добија се на ИТС-у)
-извод из матичне књиге рођених
-диплома основних студија
-доказ о уплати накнаде за пријављивање у износу од 6.000,00 динара
Кандидат који стекне услов за упис доставља и две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм и доказ о уплати
школарине. ШВ обрасце и индекс кандидати добијају на ФСУ.
Школарина
Мастер струковне студије - Информационе технологије - 2.860 евра
Могуће је плаћање у 12 рата. Школарина се уплаћује у динарској противвредности по продајном курсу НБС на
дан уплате.



Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд - Земун,
Цара Душана 34, Београд-Земун
Тел: 011/2096777; 011/2096-775.
Емаил: оffice@its.edu.rs
Сајт: www.its.edu.rs
Број рачуна: 250-1250000015150-04
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