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ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ДРУГОМ (СЕПТЕМБАРСКОМ) УПИСНОМ РОКУ ЗА
ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
У прву годину мастер струковних студија школске 2022/2023. године Академија
техничко-уметничких струковних студија Београд на Одсеку Висока текстилна школа за
дизајн, технологију и менаџмент уписује укупно 16 студената у другом (септембарском)
уписном року, и то:
Студијски програм
МАСТЕР
струковних студија
Дизајн текстила и одеће
Текстилно инжењерство

Број студената
Буџет
1
1

Самофинансирајући
4
10

Укупно
5
11

Цена студија за
самофинасирајуће
студенте (динара)*
140.000,00
120.000,00

*Школарина се може платити у више месечних рата.
У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице:
1. које је завршило одговарајуће студије првог степена, обима од најмање 180
ЕСПБ бодова,
2. које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по законома који
су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
3. које је положило пријемни испит**
**Пријемни испит се полаже искључиво за упис на студијски програм мастер струковних
студија Дизајн текстила и одеће.
Други уписни рок (септембарски) траје од 01. до 16. септембра 2022. године, и то:
- пријављивање кандидата: од 01. до 09. септембра 2022. године;
- полагање пријемног испита: 12. септембра 2022. године (према објављеном распореду);
- упис примљених кандидата: 15. и 16. септембра 2022. године.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
од 01. до 09. септембра 2022. године
од 9.00 до 17.00 часова
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ДОКУМЕНТ
Пријавни лист, попуњен и потписан
Лична карта, односно за стране држављане пасош и копију прве стране пасоша
Извод из матичне књиге рођених (оригинал на увид и неоверена фотокопија)
Уверење о држављанству (оригинал на увид и неоверена фотокопија)
Дипломa о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатак
дипломи или уверење о стеченом високом образовању на студијама првог степена и
уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог
степена (оригинал на увид и неоверена фотокопија)
Изјава о пристанку на обраду личних података у складу са законом
Портфолио и мотивационо писмо (подносе само кандидати који се пријављују за
упис на студијски програм МСС Дизајн текстила и одеће ). Кандидати који уђу у
ужи круг позивају се на заказани интервју.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
за студијски програм ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ
12. септембра 2022. године
Пријемни испит за студијски програм ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ полаже
се 12. септембра 2022. године од 10.00 до 11.30 часова у виду интервјуа који се састоји од
непосредног презентовања радова из портфолиа и разговора са кандидатом у вези радова.
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СВИ КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНО НА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОНЕСУ ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ
ПАСОШ!!!
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И ПРИВРЕМЕНЕ
РАНГ ЛИСТЕ ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЈЕ НАЈКАСНИЈЕ
12. септембра 2022. у 16.00 часова
Остали конкурсни рокови:
- Приговор Комисији, 13.09.2022. године од 16.00 до 17.00 часова
- Одлука Комисије по поднетим приговорима, 13.09.2022. године у 18.00
- Подношење жалби против одлуке Комисије, 14.09.2022. године од 16.00 до 17.00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
14. септембра 2022. у 18.00 часова
УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА
15. и 16. септембра 2022. године од 09.00 до 17.00 часова.
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС
Р.бр.
ДОКУМЕНТА
1.
Оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању на студијама првог
степена и додатка дипломи или уверења о стеченом високом образовању на
студијама првог степена и уверење о положеним испитима са израженом средњом
оценом на студијама првог степена
2.
Извод из матичне књиге рођених
3.
Уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије
4.
Два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику
5.
Празан индекс са холограмском налепницом
6.
Две фотографије формата (димензија) 4,5 cm x 3,5 cm (у фотографској радњи
тражити фотографисање за индекс)
7.
Доказ о уплати школарине или прве рате школарине. Школарина се уплаћује на
рачун АТУСС број 840-2119666-62. (позив на број: 5 - уписује се датум уплате,
нпр: 5 – 16092022)
Све остале информације у вези услова за упис, рангирања и уписа садржане су у тексту
Конкурса број 3147 од 14.07.2022. године.
У Београду, 23.08.2022. године

Председник Поткомисије за упис на Одсеку
др Драгана Церовић

