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Висока економска школа струковних студија одсек Пећ - Лепосавић, на основу готово
шест деценија искуства школа - правних претходница и искуства најпознатијих светских
пословних школа, руководећи се европским стандардима, врши упис на мастер струковне студије
(трајање 2 год. - 4 семестра, 120 ЕСПБ бодова), за школску 2020/21 годину.
На прву годину мастер струковних студија, на основу програмских, кадровских,
просторних и др. потребних услова може да се упише укупно 30 студената.
Студенти се уписују на мастер струковне студије у пољу друштвено-хуманистичких наука,
област Економија, студијски програм Пословна економија.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се посебно за сваки
студијски програм на основу:
• опште просечне оцене кандидата остварене на основним струковним студијама у трајању
од 180 ЕСПБ
• времена студирања на основним струковним студијама,
• положених предмета са основних струковних студија од значаја за студијски програм
мастер струковних студија који кандидат уписује.
УПИС СТУДЕНАТА
Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је
конкурсом предвиђен за упис.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира
(самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис
самофинансирајућих студената.
УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о
признавању стране јавне исправе.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Школи поднесе доказе:
• да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
• да влада српским језиком.

ШКОЛАРИНА:
Трошкови уписа прве године мастер струковних студија за студенте који плаћају
школарину износе 100.000,00 динара и могу се платити у више рата.
Школарина за студенте - стране држављане износи 1500 € (једна хиљада пет стотина евра).
Кандидати стичу услове за упис, који подразумева остварених најмање 180 ЕСПБ бодова
на основним студијама високог образовања.
Пријављивање кандидата од 04.11.2020 године до 18.11.2020 године.
Потпуније информације о карактеру студија, студијском програму, методологији и уписа
кандидата, могу се добити директно у Високој економској школи струковних студија одсек Пећ Лепосавић, на наведеним адресама или у конкурсним материјалима путем којих школа промовише
упис.

