ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА
ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
- Комисија за упис студената –
Б Е О Г Р А Д Старине Новака бр. 24
ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА
о другом (септембарском) уписном року
за упис на основне струковне студије школске 2017/2018. године
Пријем пријава кандидата је 04. и 05. септембра 2017. године од 10,00 до 14,00 часова.
Уз пријаву за упис кандидати подносе:
- извод из матичне књиге рођених
- сведочанства свих разреда завршене средње школе
- диплому о завршном, односно матурском испиту
(напомена: сва документа подносе се у неовереним копијама, а оригинали се дају на увид)
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита
- мапу са одабраним ликовним радовима (само за студијски програм Дизајн текстила и
одеће)
Мапа са радовима треба да садржи најмање 10 ликовних радова, од којих је пожељно да бар
део буду цртежи и слике рађени по природи - мртва природа, људска фигура, портрет или
сликана мртва природа. Препоручује се формат мапе 100 x 70cm, а не мањи од 70 х 50 cm.
Неки радови могу бити мањег формата од формата мапе (нпр. скице, кроки, радови из области
дизајна текстила или дизајна одеће), а потребно је да кандидат и овакве радове организује и
опреми у задати формат.
Пријемни испит за област ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ траје два дана и обухвата:
06. септембар 2017. године - сликање мртве природе техником ТЕМПЕРА (или акрил)
од 09,00 до 13,00 часова
07. септембар 2017. године - дизајн текстила и дизајн одеће
од 09,00 до 11,00 часова (област Дизајн одеће) и
од 11,30 до 13,30 часова (област Дизајн текстила).
Првог дана пријемног испита, за област сликање, кандидати треба да понесу прибор за
сликање – темпере или акрилне боје, четкице, палету, крпицу, посуду за воду и папир формата
70х50 центиметара за одговарајућу сликарску технику (то може бити: акварел папир - за
темперу, препарирани триплекс папир или лепенка). Штафелај и таблу кандидату обезбеђује
Школа.
Другог дана пријемног испита (тест склоности ка дизајну текстила) формат рада је А4,
технике могу бити темпера, акварел, туш у боји, пастел, колаж, комбинована техника, итд. На
пријемном испиту НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА употреба фломастера и хемијске оловке.
Кандидати могу да ураде неколико радова из задатих области у току времена предвиђеног за
сваки задатак.

На пријемном испиту за студијске програме ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО и
МЕНАЏМЕНТ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ полаже се тест општег знања.
Испит ће се одржати 06. септембра 2017. године са почетком у 10,00 часова и трајаће
два сата.

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СВИ КАНДИДАТИ ПОНЕСУ
ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ПАСОШ
НА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ!!!
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ
ЛИСТЕ ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЈЕ НАЈКАСНИЈЕ
08. септембра 2017. до 14,00 часова.
Накнада за полагање пријемног испита је 4.000 динара, а уплата се врши на жиро рачун:

840-1856666-64
(напомена: у позиву на број уписати датум уплате)
Остали конкурсни рокови:
- рок за приговоре на јединствену ранг листу је до 11. септембра 2017. године до 14,00
часова;
- рок за доношење решења по приговору је до 12. септембра 2017. до 14,00 часова;
- рок за жалбе на решења којим се приговор одбија је до 13. септембра 2017. године до
14,00 часова;
- рок за доношење одлуке Савета по жалби је до 14. септембра 2017. до 14,00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
БИЋЕ 12. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ, А У СЛУЧАЈУ ПРИГОВОРА
НАЈКАСНИЈЕ 14. СЕПТЕМБРА 2017. ДО 14,00 ЧАСОВА

УПИС

примљених кандидата по коначној ранг листи је
15. септембра 2017. године од 09,30 до 14,30 часова.

У Београду,
23.08.2017. године

Координатор
комисија за упис студената
др Бранислава Лазић

