
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
КРИМИНАЛИСТИКУ И БЕЗБЕДНОСТ - НИШ

        

КОНКУРС
Конкурс за упис у прву годину акредитованих основних струковних студија 

у школској 2020/2021. години

Висока  школа  струковних  студија  за  криминалистику  и  безбедност  -  Ниш уписиваће
студенте  на прву годину студија  школске  2020/2021.  године на следеће  акредитоване
студијске програме основних струковних студија:

1. Криминалистика и безбедност                         50 студената
2. Социјални и васпитно поправни рад              50 студената

Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност – Ниш, организује 
предуписни рок за школску 2020/2021. годину. 
Предупис  креће од 11.03.2020. године и трајаће до попуне уписне квоте. 

Комплетну документацију достављају по завршетку трећег или четвртог степена стручне 
спреме и положеног матурског испита (оверене фотокопије). 

Документација потребна за упис на прву годину основних струковних студија:

1. Пријавни лист;
2. Студентска књижица – индекс (студент добија у студентској служби);

3. Два попуњена обрасца ШВ – 20 (студент добија у студентској служби);

4. Оригинал извод из матичне књиге рођених; 

5. Оверене копије сведочанства завршених разреда средње школе;

6. Диплома о положеном матурском (завршном испиту);

7. Три фотографије величине 3,5 x 4,5 cm;

8. Лични документ за преузимање ЈМБГ броја;

9. Доказ о уплати школарине, односно прве рате школарине (уплатница).

Уз  достављену  документацију,  кандидати  полажу  пријемни  испит  и  врше  упис  на
жељеном студијском  програму.

Право да конкуришу и да се уписују на Високу школу, у оквиру утврђене уписне квоте
утврђене под тачком 1, имају лица са завршеном средњом школом у трогодишњем или
четворогодишњем трајању.
Страни држављанин се може уписати на студијске програме, под истим условима као и
домаћи  држављанин,  уз  признавање  стране  образовне  исправе. Лица  која  поседују
документа Републике Српске, конкуришу без признавања стране исправе.



Кандидати који се уписују у квоту утврђену под тачком 1, полажу пријемни испит.
Пријемни испит се полаже у облику теста опште културе.

Рангирање ће се извршити према мерилима наведеним у тексту овог конкурса, тако што
ће се формирати  јединствена ранг-листа. Право на упис на студијски програм за који су
се  определили,  остварују  кандидати  са  јединствене  (коначне)  ранг-листе  који  се
рангирају  од  1.  до  50.  места  на  сваком  студијском  програму,  односно  од  1.  до  100.
укупно.
Висина  школарине  за  упис  на  прву годину  студија  за  школску  2020/2021.  годину  на
следеће студијске програме:
1. криминалистика и безбедност – 1500 евра (у 12 једнаких месечних рата)
 у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате на текући рачун Високе
школе код АИК банке број 105- 20828-13
2. социјални и васпитно поправни рад  – 1500 евра (у 12 једнаких месечних рата)
 у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате на текући рачун Високе
школе код АИК банке број 105- 20828-13

Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг-листи
–    највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;
– највише 60 бодова кандидат остварује на тесту из опште културе;
– кандидат мора остварити најмање 50 бодова да би остварио право на упис и

рангирање.

Другу годину студија могу уписати и кандидати који прелазе са друге високошколске
установе као и кандидати који су завршили вишу школу.
Приликом  пријављивања  за  упис  наведени  кандидати  су  дужни  приложити  поред
наведене  документације  и  уверење  о  положеним  испитима издато  од  стране
високошколске установе са које студент долази,  а на основу које се утврђује разлика
испита, као и година студија на коју се студент уписује.

Упис кандидата, као и коначна ранг листа кандидата за упис на прву годину као и на 
више године студија на изабраном студијском програму вршиће се до попуне уписне 
квоте а најкасније до 10.10.2020. године. 

             

                                                                                                


