ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

Ознака
СН-09-02

КОНКУРС
за упис студената школске 2018/19. године
(други уписни рок)
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ,
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
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Укупно страна 9

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У
ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

Ознака:
СН-09-02

Висока школа струковних студија

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
Београд, Катарине Амброзић 3
Тел. 011/6410-990, 6411-630, 3284-852
Факс: 011/380-9731
Интернет адреса: www.politehnika.edu.rs

Висока школа струковних студија - БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА објављује
КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ
И МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ
(други уписни рок)
Након првог уписног рока за упис у прву годину основних струковних студија школске 2018/19.
преостао је број слободних места дат у следећој табели:
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
студијски програми

Број студената за упис
СамофиБуџет
Укупно
нансирање

Безбедност и здравље на раду

17

2

19

Графичко инжењерство

15

5

20

Заштита животне средине

31

10

41

Менаџмент квалитетом

49

2

51

Рециклажне технологије

33

0

33

Графички дизајн

0

0

0

Дизајн индустријских производа

0

1

1

Модни дизајн произвда од коже

0

8

8

Концепт и карактер дизајн

1

14

15

146

42

188

пријемни испит

Тест општег образовања
(60 бодова)

Цртање (40 бодова)
Тест склоности и способности
(20 бодова)
Тест општег образовања
(20 бодова)
Цртање (60 бодова)

УКУПНО:
Датум 06.07.2018.

Тест општег образовања
(20 бодова)
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На специјалистичке струковне студије школске 2018/19. године, Школа у другом уписном року
уписује следећи број студената:
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ
студијски програми
и број студената за упис
Графичка производња
(14 студената)
Заштита на раду
(22 студента)
Оцењивање усаглашености производа и
услуга
(15 студената)
Управљање отпадом
(16 студената)

Општи критеријуми за формирање ранг листе

претходно образовање
општи тест познавања струке

20

професионални профил (портфолио)

50

претходно образовањe

40

општи тест познавања струке

20

професионални профил (портфолио)

40

претходно образовањe

40

општи тест познавања струке

40

професионални профил (портфолио)

20

претходно образовањe

40

општи тест познавања струке

20

професионални профил (портфолио)

40

На мастер струковне студије школске
30 студената на један студијски програм:
МАСТЕР СТУДИЈЕ
студијски програми
и број студената за упис
Графички дизајн
(20 студената)

макс. број
бодова
30

критеријум

2018/19.

године,

Школа

уписује

укупно

Општи критеријуми за формирање ранг листе
критеријум
претходно образовање

макс. број
бодова
30

пријемни испит (интервју и портфолио)

70

УСЛОВИ ЗА УПИС
Услов за упис на основне струковне студије је завршено трогодишње или четворогодишње
средње стручно образовање или гимназија. На студијски програм из поља уметности може се
уписати и лице које нема стечено средње образовање, ако је освајало награде на међународним
конкурсима из одговарајуће области.
Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе у школској 2017/18.
години освојили једно од прва три места на државном такмичењу из области студијског програма
који желе да упишу, а у чијој организацији је учествовало Министарство просвете, науке и
технолошког развоја РС или на међународном такмичењу, не полажу пријемни испит из стручног
предмета за упис на сродан студијски програм. Ови кандидати током подношења докумената за
упис треба да доставе и Диплому о освојеној награди (оригинал на увид и једну копију), као и
потврду да су уплатили накнаду за полагање пријемног испита. Ови кандидати полажу само тест
општег образовања, док им се на стручном делу пријемног признаје максималан број бодова.
Услов за упис на специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије (за све
студијске програме) је претходно стечено више или високо образовање.
Датум 06.07.2018.
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РАНГ-ЛИСТЕ
Кандидат по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом може укупно да освоји највише 100
бодова.
За основне струковне студије редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном
испиту.
Oпшти успех у средњој школи при упису на основне студије оцењује се:
- од 0 до 40 бодова на одељењу за технологије (збир средњих оцена сва четири разреда
средње школе заокружен на две децимале, помножен са 2);
-

од 0 до 20 бодова на одељењу за дизајн. (збир средњих оцена сва четири разреда средње
школе заокружен на две децимале)

Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту за основне студије оцењује се:
- од 0 до 60 бодова на одељењу за технологије;
-

од 0 до 80 бодова на одељењу за дизајн.

Кандидати који су положили пријемни испит, а пријављени су за упис у оквиру програма
афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом и припадника ромске националне мањине
рангирају се на посебним ранг листама.
За специјалистичке и мастер струковне студије ранг листа кандидата за сваки студијски
програм формира се према броју бодова, по критеријумима приказаним у табелама на страни 3.
Професионални профил се вреднује у складу са врстом претходног образовања, радним стажом у
струци, укупним радним стажом, учешћем на стручним пројектима, признањима о раду,
референцама и сл. Кандидат може бити уписан ако се на коначној ранг листи налази до броја
одобреног за упис на студијски програм.
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин
предвиђен Конкурсом, може уложити жалбу директору Школе у року од 3 дана од дана
објављивања ранг листе. Директор доноси одлуку по жалби у року од 3 дана од дана подношења
жалбе. Одлука Директора по жалби је коначна.
Након одлучивања по приспелим жалбама, Школа утврђује и објављује Коначну ранг листу свих
кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим
Конкурсом. Положај, тј. редни број кандидата на Коначној ранг листи одређује да ли је кандидат
стекао услов за упис у прву годину студија, као и то да ли ће бити финансиран из буџета или ће
плаћати школарину (на специјалистичким и мастер студијама сви студенти плаћају школарину).
Услов за упис на терет буџета за основне струковне студије је остварен најмање 51 бод и
положај кандидата на коначној ранг листи у оквиру одобрене квоте за упис на терет буџета.
Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.
Услов за упис самофинансирајућих студената на основне струковне студије је остварено
најмање 30 бодова и положај кандидата на коначној ранг листи у оквиру одобрене квоте за упис
самофинансирајућих студената.
Датум 06.07.2018.
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Формирање ранг листа на одељењу за технологије
Основне студије
Кандидати при пријављивању на конкурс наводе који студијски програм желе да упишу. Они,
затим добијају евиденциони број који садржи скраћеницу жељеног студијског програма (СГИ –
Графичко инжењерство, СМК – Менаџмент квалитетом, БИЗ – Безбедност и здравље на раду,
СЗЖ – Заштита животне средине или РТХ – Рециклажне технологије)
Након пријемног испита, који подразумева тест општег образовања, формирају се засебне ранг
листе листе за сваки студијски програм.
Кандидат који укупно има 51 - 100 бодова и на ранг листи жељеног студијског програма јесте у
оквиру квоте предвиђене за Буџет рангира се само на том студијском програму.
Кандидат који укупно има 51 - 100 бодова и на ранг листи жељеног студијског програма није у
оквиру квоте предвиђене за Буџет рангира се и на ранг листама других студијских програма, али
иза кандидата којима су ти студијски програми били жеља и који имају 51 - 100 бодова.
Кандидат који укупно има 30 - 50 бодова рангира се и на ранг листама других студијских
програма, али иза кандидата којима су ти студијски програми били жеља и који имају 30 - 50
бодова.
Начин формирања ранг листе за пример студијског програма СП на одељењу за технологије је дат
у табели:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СП
Кандидати који су остварили [51 – 100] бодова
и који су желели да упишу студијски програм СП
Кандидати који су остварили [51 – 100] бодова,
и који су желели да упишу друге студијске програме,
али на њима нису у оквиру квоте за Буџет
Кандидати који су остварили [30 – 50) бодова
и који су желели да упишу студијски програм СП
Кандидати који су остварили [30 – 50) бодова,
и који су желели да упишу друге студијске програме

Специјалистичке студије
На основу броја бодова које су кандидати остварили формирају се засебне ранг листе листе за
сваки студијски програм на основу којих се врши упис до попуњавања броја слободних места
предвиђених за сваки студијски програм.
Датум 06.07.2018.
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Формирање ранг листа на одељењу за дизајн
Основне студије
Кандидати при пријављивању на конкурс бирају да ли желе да буду рангирани:
- на заједничкој листи за студијске програме Графички дизајн, Дизајн индустријских
производа и Модни дизајн коже и добијају евиденциони број облика ОДЗ-1, ОДЗ-2 итд;
или
- на листи за студијски програм Концепт и карактер дизајн и добијају евиденциони број
облика ККД-1, ККД-2 итд;
Због различитог пријемног кандидати не могу да буду рангирани на обе листе.
Након пријемног испита на одељењу за дизајн формирају се две ранг листе:
ЗАЈЕДНИЧКА РАНГ ЛИСТА
за студијске програме:




Графички дизајн (СГД),
Дизајн индустријских производа (СДП)
Модни дизајн коже (МДК)

РАНГ ЛИСТА
за студијски програм


Концепт и карактер дизајн (ККД)

Кандидати се рангирају на основу следећих
параметара:

Кандидати се рангирају на основу следећих
параметара:

1. успех у средњој школи (20 бодова)
2. цртање (40 бодова)
3. тест опште информисаности (20 бодова)
4. тест склоности и способности (20 бодова)

1. успех у средњој школи (20 бодова)
2. цртање (60 бодова)
3. тест опште информисаности (20 бодова)

Цртање сви кандидати полажу на исти начин. Комисија кандидату одређује број поена од 1 до 100.
Број поена са цртања се множи са 0,4 на заједничкој ранг листи за СГД, СДП и МДК.
Број поена са цртања се множи са 0,6 на ранг листи за ККД.
Након објављивања ранг листа упис се обавља засебном прозивком за једну листу и
засебном прозивком за другу листу. Поступак прозивке подразумева да председник комисије у
тачно одређеном термину јавно чита имена, тј. прозива кандидате по редоследу на ранг листи и
саопштава им који студијски програм могу да изаберу и у ком статусу могу да се упишу. Кандидат
је у тренутку када је прозван дужан да се јави и изјасни да ли жели да се упише и на који од
понуђених студијских програма. Ако кандидат у тренутку када је прозван не буде присутан и
не јави се, сматра се да је одустао од уписа и прозивка се наставља. Прозивка траје док не буду
попуњена сва места или док не буду прозвани сви кандидати.
Ако након завршене прозивке на студијском програму ККД преостане слободних места, она
се могу попунити прозивком кандидата који су били рангирани на заједничкој ранг листи за СГД,
СДП и МДК, а који се након прозивке нису уписали ни на један од та три студијска програма.
Ако након завршене прозивке на студијским програмима СГД, СДП и МДК преостане
слободних места, она се могу попунити прозивком кандидата који су били рангирани на ранг
листи за студијски програм ККД, а који се након прозивке нису уписали на тај студијски програм.
Датум 06.07.2018.
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Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеним овим конкурсом, тј.
у терминима које је дефинисала Школа, уместо тог кандидата ће бити уписан други кандидат,
према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном овим Конкурсом.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
Школа ће упис студената oбавити у следећим терминима:
Други уписни рок
(основне студије)

Други уписни рок
(спец. и мастер студије)

Пријављивање кандидата

3 – 4. септембар

3. септембар – 8. октобар

Пријемни испит

5 – 6. септембар

9. октобар

11. септембaр

15. октобар

Упис примљених кандидата

Пријава кандидата, пријемни испити и упис обавиће се у згради Школе (Катарине Амброзић 3).
Тачни термини наведених активности ће бити благовремено објављени на сајту Школе.
Школа ће по потреби расписати и трећи конкурсни рок за упис на основне струковне студије.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ
ПРЕТХОДНО ШКОЛОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Држављани Србије који су средњу школу, тј. високо (више) образовање, завршили у иностранству,
уписују се на студије под истим условима као и држављани Србије који су школовање завршили у
Србији. Уз пријаву за упис ови кандидати подносе на увид оригинално решење о нострификацији
школских сведочанстава, тј. дипломе средњешколске/високошколске установе стечених у
иностранству које је издао надлежни орган и копију решења о нострификацији.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
На основне и специјалистичке струковне студије могу се уписати страни држављани и лица без
држављанства и то у статусу студента који се сам финансира, под истим условима као и
држављани Србије. Уз пријаву за упис, страни држављанин је дужан да поднесе решење о
нострификацији дипломе стечене у иностранству.
Пре уписа кандидат страни држављанин дужан је да поднесе доказе:
1. да је здравствено осигуран за школску годину за коју се уписује;
2. сертификат овлашћене организације да познаје српски језик, односно записник о провери
знања српског језика, ако је испит полагао у Школи.

УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ
НА ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Кандидатима који су пријемни испит за упис у школску 2018/19. годину полагали на другој
високошколској установи (висока школа, факултет), може се признати пропорционални део
бодова остварених на пријемном испиту за упис у Београдску политехнику. Потребно је да ови
кандидати донесу потврду о положеном пријемном испиту са друге високошколске установе, као
и потврду о извршеној уплати трошкова за признавање пријемног испита (уплату извршити у
истом износу и на исти начин као и за полагање пријемног испита на Београдској политехници).
Датум 06.07.2018.
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Комисија за упис разматра молбе кандидата и у складу са врстом положеног пријемног испита,
постигнутим резултатима и преосталим расположивим местима доноси одлуку о одобравању
уписа кандидату.

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
У току пријављивања на Конкурс достављају се документи дати на доњем списку. Кандидати
подносе оригинална документа на увид и фотокопије које Школа задржава. Фотокопије не
морају да буду оверене.
КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
1. Извод из матичне књиге рођених
2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе
3. Дипломa о положеном завршном / матурском испиту
4. Потврда о извршеној уплати трошкова за полагање пријемног испита. Износ ове накнаде је
5.000 динара (Одељење за технологије) или 6.000 динара (Одељење за дизајн).
КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ
1. Извод из матичне књиге рођених
2. Дипломa о стеченом вишем или високом образовању или уверење o дипломирању, ако
диплома још није издата
3. докази о професионалном профилу: потврда о укупном радном стажу и радном стажу у
струци, признања о раду, биографија - CV, потврда о учешћу на стручном пројекту,
референце и сл.; кандидати који конкуришу на студијски програм Графичка производња
треба да доставе и диплому о завршеном средњем образовању.
4. Потврда о извршеној уплати трошкова за полагање пријемног испита. Износ ове накнаде је
5.000 динара.
КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ
1. Извод из матичне књиге рођених
2. Дипломa о стеченом вишем или високом образовању или уверење o дипломирању, ако
диплома још није издата
3. Радна биографија,
4. Мотивационо писмо,
5. Портфолио радова - у зависности од модула
6. Потврда о извршеној уплати трошкова за полагање пријемног испита. Износ ове накнаде је
6.000 динара.
Уплата трошкова за полагање пријемног испита се врши на следећи начин:
уплатилац: Име и презиме кандидата
прималац:
Висока школа струковних студија – Београдска политехника, Београд, Бранкова 17
текући рачун Школе бр: 840-1854666-50
сврха уплате: накнада за полагање пријемног испита
број модела 97
позив на број (одобрење): 26 – 74212104
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ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
Висина школарине за студенте држављане Србије (за самофинансирајуће студенте) за једну
годину студијског програма основних струковних студија, односно 60 ЕСПБ бодова износи:
 63.000 динара за студијске програме на Одељењу за технологије и
 96.000 динара за студијске програме на Одељењу за дизајн.
Школарина се може платити у целости (при упису), у две једнаке рате или у десет рата, при
чему прва рата износи 30% школарине и плаћа се при упису. Уколико правно лице врши уплату
школарине на име студента, школарина се плаћа у највише две једнаке рате (прва при упису).
Висина школарине за студенте стране држављане за једну годину студијског програма основних
струковних студија, односно 60 ЕСПБ бодова износи:
 600,00 € за студијске програме на Одељењу за технологије и
 1.000,00 € за студијске програме на Одељењу за дизајн.
Уплата се врши у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
Самофинансирајући студент плаћа школарину обрачунату према броју предмета за које се
определио да похађа, односно према броју ЕСПБ бодова (најмање 37 ЕСПБ бодова).
На специјалистичке струковне студије сви студенти се уписују у статусу самофинансирајућих
студената. Висина школарине на свим студијским програмима специјалистичких студија за
студенте држављане РС износи 96.000 динара, а за студенте стране држављане 1.000 €. Уплата се
врши у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
На мастер струковне студије сви студенти се уписују у статусу самофинансирајућих студената.
Висина школарине на специјалистичким студијама за студенте држављане РС износи 120.000
динара, а за студенте стране држављане 1.200 €. Уплата се врши у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан уплате.
Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса за упис биће доступна на огласној табли
Школе, интернет страни Школе, путем е-mail адресa vradivojevic@politehnika.edu.rs и
ndjordjevic@politehnika.edu.rs или путем телефона.
Школа задржава право измене текста Конкурса на основу одлука које донесе Конференција
академија струковних студија (КАССС), надлежно Министарство или Влада РС. Све
евентуалне измене Конкурса биће објављене на огласној табли и интернет страни Школе.
Комисија за упис:
______________________________
Владан Радивојевић, председник
______________________________
Ивана Матић Бујагић, члан
______________________________
Душан Марковић, члан
______________________________
Нађа Ђорђевић, члан
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