Бодовање на студијском програму Дизајн текстила и одеће
Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија су: општи
успех у средњем образовању и резултат на пријемном испиту.
По основу успеха у средњој школи кандидат може да оствари најмање 8, а највише 20
бодова, а по основу пријемног испита највише до 80 бодова .
Сматра се да је кандидат положио пријемни испит ако на сва три задатка оствари
најмање 10 бодова. Пријемни испит је елиминаторног карактера, па се кандидати који на
истом не остваре најмање 10 бодова не рангирају.
Општи успех у средњој школи рачуна са заокруживањем на две децимале.
Право на упис у прву годину студија имају кандидати који су најбоље рангирани у оквиру
броја предвиђеног за упис.
У случају када кандидати имају исти број бодова по наведеним мерилима одлуку о
њиховом редоследу доноси Комисија за упис.
Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије ако се налази на
јединственој ранг листи, за овај студијски програм, до броја одобреног за упис кандидата
на терет буџета и има најмање 51 бод.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг
листи за овај студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају
школарину и има најмање 18 бодова. Школарина за самофинансирајуће студенте износи
83000.00 динара и може да се плати у више месечних рата, у складу са уговором који
закључују Школа и студент.

Бодовање на студијским програмима Текстилно инжењерство и
Менаџмент у текстилној индустрији
Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија су: општи
успех у средњем образовању и резултат на пријемном испиту.
По основу успеха у средњој школи кандидат може да оствари најмање 16, а највише 40
бодова, а по основу пријемног испита од 0 до 60 бодова.
Општи успех у средњој школи рачуна са заокруживањем на две децимале.
Право на упис у прву годину студија имају кандидати који су најбоље рангирани у
оквиру броја предвиђеног за упис.
У случају када кандидати имају исти број бодова по наведеним мерилима одлуку о
њиховом редоследу доноси комисија за спровођење уписа.
Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије ако се налази на
јединственој ранг листи, за ове студијске програме, до броја одобреног за упис кандидата
на терет буџета и има најмање 51 бод.

