ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО- САНИТАРНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“
Тошин бунар 7а, Београд
Број: 01-04/20-01
Датум: 27.02.2020.године
У складу са Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о упису и
студирању Високе здравствено-санитарне школе струковних студија ,,Висан",
Наставно-стручно веће Високе здравствено-санитарне школе струковних студија
„Висан“, дана 27.02.2020.године расписује

КОНКУРС
за упис студената у прву годину основних студија за школску 2020/2021.
годину на Високој здравствено-санитарној школи струковних студија
,,Висан"
I УСЛОВИ УПИСА НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
a) Број студената:
У прву годину основних струковних студија уписује се по 50 студената на студијске
програме:




СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

по 40 студената на студијске програме:



СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ
СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ

45 студената на студијски програм:
 СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР
б) Услови за упис:
У прву годину основних струковних студија за све студијске програме може се уписати
лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.
II МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА СУ:
1.Општи успех у средњем образовању
(просечна оцена за све четири године средњег образовања)
максимална оцена 5 (пет),
2.Успех на матури (оцена на матури)
максимална оцена 5 (пет),
3.Резултат испита за проверу знања
(30 питања из Биологије или Хемије, а свако питање носи по 2 бода)
максимална оцена 5 (пет):
- 60 бодова – оцена 5 (пет)
- од 40 до 60 бодова – оцена 4 (четири)
- од 20 до 40 бодова – оцена 3 (три)
- од 10 до 20 бодова – оцена 2 (два)
- од 0 до 10 бодова – оцена 1 (један)

Укупна оцена кандидата добија се сабирањем свих оцена наведених у претходним
тачкама.
- Провера знања из предмета Биологија врши се за студијске програме:
СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ
СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР
- Провера знања из предмета Хемија врши се за студијски програм:
СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ
III Поступак за упис кандидата у прву годину студија спроводи Комисија коју именује
Наставно-стручно веће.
Комисија обавља следеће послове: прегледа пријаве учесника конкурса, одређује
време полагања испита за проверу знања, утврђује редослед кандидата, и објављује
на огласној табли Школе листу кандидата који су примљени у прву годину студија, као
и листу непримљених кандидата.
Ако два или више кандидата имају исту укупну оцену предност има кандидат са већом
просечном оценом постигнутом у средњем образовању у четворогодишњем трајању
(општи успех).
IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:
 Пријава (добија се и попуњава у школи, односно електронски на сајту школе)
 Извод из матичне књиге рођених
 Оверене фотокопије сведочанстава за све четири године средње школе
 Оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи
 Лекарско уверење
V КОНКУРСНИ РОКОВИ
а) Први конкурсни рок:
1. Пријава кандидата вршиће се до 03.07.2020. године
2 Испит за проверу знања полагаће се 06.07.2020. године
3. Јединствена ранг листа објављује се најкасније 24 сата по завршетку
квалификационог испита
4. Коначна ранг листа објављује се најкасније 6 дана од објављивања јединствене
ранг листе
5. Упис примљених кандидата завршава се 20.07.2020. године
Уколико остане слободних места, Школа ће у септембру расписати други конкурсни
рок.
б) Други конкурсни рок:
1. Пријава кандидата вршиће се до 09.09.2020. године
2. Испит за проверу знања полагаће се 11.09.2020. године и 16.09.2020. године
3. Јединствена ранг листа објављује се најкасније 24 сата по завршетку
квалификационог испита
4. Коначна ранг листа објављује се најкасније 6 дана од објављивања јединствене
ранг листе
5. Упис примљених кандидата завршава се 25.09.2020. године

VI НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ
Поступак по приговору и жалби је хитан.
Учесник конкурса може поднети приговор директору Школе на редослед кандидата за
упис на студије у року од 24 часа од дана објављивања листе кандидата.
Директор Школе решава по приговору из става 1. овог члана у року од 24 часа од дана
подношења приговора.
Против решења директора учесник конкурса може уложити жалбу Савету Школе у
року од 24 часа од дана доношења решења.
Савет решава по жалби кандидата у року од 24 часа од достављања захтева.

VII Школарина за школску 2020/2021. годину
Редни
број
1.

Школарина

Износ

Школарина за једну годину основних студија – струковни
санитарно-еколошки инжењер

1200 евра

2.

Школарина за једну годину основних студија – струковни
нутрициониста дијететичар

1200 евра

3.

Школарина за једну годину основних студија – струковни
фармацеут

1200 евра

4.

Школарина за једну годину основних студија – струковна
медицинска сестра

1900 евра

5.

Школарина за једну годину основних студија – струковни
медицински радиолог

1900 евра

6.

Школарина за једну годину основних студија – струковни
физиотерапеут

1900 евра

VIII ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
,,ВИСАН'' ОБЕЗБЕЂУЈЕ СТУДЕНТИМА УЏБЕНИКЕ, ПРАКТИКУМЕ, СКРИПТЕ И
ДРУГУ ЛИТЕРАТУРУ ЗА СВАКУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ.

IX ПОПУСТИ И ПОВЛАСТИЦЕ
1. Студент који уписује прву годину студија, а први је на коначној ранги листи за
све студијске програме у Школи, остварује право на стипендију у првој години
студија. Уколико два или више студената деле прво место, стипендија се дели
сразмерно броју студената.
2. Студенти који се пријаве на конкурс до 19.06.2020. године ослобађају се
плаћања прве рате школарине.
3. Студентима који се уписују на основне студије, а чланови су Коморе
медицинских сестара и здравствених техничара Србије умањује се цена
годишње школарине за 400 евра, тако да износи 1500 евра за струковне
студијске програме:
- медицинска сестра,

4.

5.
6.

7.
8.

- медицински радиолог,
- физиотерапеут,
и 800 евра за струковне студијске програме:
- фармацеут,
- санитарно-еколошки инжењер,
-нутрициониста дијететичар.
Студент који је постигао најбољи успех у првој години студија на свим
студијским програмима у Школи остварује право на стипендију у другој години
студија.
Студент који је постигао најбољи успех у другој години студија на свим
студијским програмима у Школи остварује право на стипендију у трећој години
студија.
Уколико два или више студената из претходних ставова деле прво место,
наведене стипендије се деле сразмерно броју студената.
Студентима страним држављанима могу се одлуком Савета Школе одредити
посебне цене школарине, на предлог директора Школе.
Све специфичне захтеве везане за ванредне попусте и повластице и промену
цена школарине решава Савет Школе појединачним одлукама, на предлог
директора Школе.
Школарина се може платити у 12 месечних рата.
Школарина се плаћа на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe, у
динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС.

