Висока школа академских студија

Висока школа за менаџмент и економију
Карађорђева 52, Крагујевац
www.vsem.edu.rs

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ
2021/2022 ГОДИНУ
ВИСОКА ШКОЛА ЗА МЕНАЏМЕНТ И ЕКОНОМИЈУ уписује:
На основне академске студије
1. Економија – 240ЕСПБ – 74 (седамдесетчетири) студената
На мастер академске студије
1. Економија – 60ЕСПБ – 15 (петнаест) студената
2. Рачуноводство и ревизија – 60ЕСПБ – 15 (петнаест) студената
3. Одбрана – 60 ЕСПБ – 15 (петнаест) студената

УСЛОВИ УПИСА
Право уписа на Основне академске студије имају сви кандидати са завршеном средњом
школом, као и студенти других високих школа и/или факултета. Кандидати који се уписују на
прву годину академских студија полажу пријемни испит у форми теста
Опште
информисаности који обухвата литературу из предмета основи економије, пословна
економија и рачунарство и информатика (детаљније у приручнику за полагање пријемног
испита).
Кандидати који конкуришу за упис на II, III или IV годину основних академских судија
прилажу Уверење о положеним испитима високошколске установе са које се преписују.
Право на упис Мастер академских студија имају сви кандидати који су завршили
основне академске студије и стекли 240ЕСПБ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС
Кандидати који се уписују на прву годину Основних академских студија достављају следећа
документа:
1)
2)
3)
4)
5)

Диплому и сведочанства о завршеном средњем образовању
Извод из матичне књиге рођених
Фотокопија очитане личне карте
Уверење о држављанству
3 фотографије

Кандидати који се уписују на Мастер академске студије, достављају следећа документа:
1)
2)
3)
4)
5)

Диплому о завршеним Основним академским студијама са 240ЕСПБ
Извод из матичне књиге рођених
Фотокопија очитане личне карте
Уверење о држављанству
3 фотографије

Документа се достављају у оригиналу или као оверене фотокопије

ШКОЛАРИНА
Школарина на основним академским студијама износи 1.000 € у динарској противвредности
по средњем курсу НБС на дан и може се плаћати у 10 месечних рата.
Школарина на мастер академским студијама износи 1.400 € у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан и може се плаћати у 10 месечних рата.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријаву на конкурс, са потребним документима, кандидати подносе од 07. Јуна 2021.год. до
30. Јуна 2021.год. у Студентској служби – Високе школе за менаџмент и економију.
Поступак полагања пријемног испита биће истакнут на огласној табли.
ИНФОРМАЦИЈЕ
Све друге информације о конкурсу и Школи могу се добити на броју телефона 063/80 32 551 и
069/497 92 05, као и у просторијама Школе, Ул. Карађорђева бр. 52, Крагујевац.
Студентска служба: studentsluzba@vsem.edu.rs
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