ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БИЗНИСА „БИЗНИС“ НИШ

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ ВРШИ
УПИС
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
МЕНАЏМЕНТ У САВРЕМЕНОМ БИЗНИСУ
САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНАТЕ У СЕДИШТУ У НИШУ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:
1. МАЛИ БИЗНИС - 20 студената, (Стручни назив: Менаџер малог бизниса)
2. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА - 20 студената, (Стручни назив: Менаџер
пословне информатике)
Услови Конкурса: Право учешћа на конкурс за упис у прву годину студија
имају кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем и
трогодишњем трајању, као и студенти других факултета и високих школа. Редослед
кандидата за упис на студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем
образовању и резултата на пријемном испиту ( путем класификационог теста до 60 поена).

Документа потребна за упис. Кандидати на конкурс достављају следећа
документа: оверене фотокопије сведочанства свих разреда завршене средње школе;
оверену фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту; фотокопију
личне карте-очитану личну карту, две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм.; оригинал
извода из матичне књиге рођених.
Конкурсни рокови: Пријава за конкурс са потребном документацијом
кандидати подносе: од 24. до 28. јуна 2022..године од 10 до 18 часова у Студентској
служби. Полагање пријемног испита: од 29.јуна до 05. јула 2022.године; Објављивање
резултата пријемног испита: до 06.јула 2022.године; Примедбе на објављене
резултате:до 08. јула 2022. године; Доношење резултата по жалбама: до 11. јула 2022.
године; Објављивање коначне ранг листе: до 13. јула 2022. године; Упис кандидата
који су стекли услов од: 13.јула–17.јула 2022 године. Конкурс остаје отворен до попуне
броја студената за упис у школску 2022/2023 годину, на основним струковним
студијама.
Подношење пријава и друге информације о конкурсу и Школи могу се добити
на телефон студентске службе 065/ 2581 - 222, електронским путем
(visokastrukovnaskola.biznisa@gmail.com) на сајту, www.skolabiznisa.edu.rs; у
просторијама Школе, ул. 06реновићева 23, Ниш.
Годишња школарина за основне струковне студије износи 950,00 ЕУР у
динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Плаћање се може
вршити у 10 месечних рата.
ПОВОЉНОСТ: Студирање уз рад - настава се реализује у поподневним часовима.
Акредитовани студијски програми. Ваш пут у сигуран бизнис!

