КОНКУРС
за упис студената у прву годину основних струковних студија
школске 2019/2020 године
I
На основу дозволе за рад број 612-00-916/2007-04 од 02.10.2007. године и
Уверења о акредитацији број 612-00-03476/2016-06 од 09.02.2018 године
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД -- Висока хотелијерска школа
струковних студија расписује Конкурс за упис укупно 360 студената у прву годину основних струковних студија у школској 2019/2020. години. Одлуком Владе Републике Србије о
броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета за високе школе струковних студија чији је оснивач Република у
школској 2019/2020 години („Сл. гласник РС“ бр. 36 од 24. мајa 2019.) (даље: Одлука Владе
РС) утврђено је да Школа може уписати у прву годину студијских програма основних струковних студија највише 90 студената у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Одлуком Владе РС је такође утврђено да Школа може, под посебним
условима, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,
уписати највише:
 1 студента са инвалидитетом;
 1 студента припадника ромске националности;
 1 студента држављанина Републике Србије који су у школској 2018/2019. години завршили средњу школу у иностранству.
Уписне квоте и износи школарина по студијским програмима
Студијски програм

Број студената који
се финансирају из
буџета

Број студената
који плаћају
школарину

Укупан број
студената

Висина школарине
за држављане РС
(у динарима)

Хотелијерство

35

115

150

70.000,00

Ресторатерство

20

40

60

75.000,00

Гастрономија

35

115

150

90.000,00

УКУПНО

90

270

360

Домаћи држављани школарину могу платити у ратама закључно са 30. априлом 2020. године , с
тим што прва рата износи 40% школарине.
Студенти који плаћају школарину добијају уџбенике!

1.

2.

II
Услов за упис на студијске програме Хотелијерство , Ресторатерство и Гастрономија је средње
образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању и пријемни испит.

Држављани Републике Србије који средњу школу (која је изједначена са средњом школом у четворогодишњем трајању завршеном у Републици Србији) у школској
2018/2019. години заврше у иностранству, као и држављани Републике Србије који су у
школској 2018/2019. години страну средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог страног средњошколског програма у установи у Републици Србији (даље:

имаоци стране средњошколске исправе), могу да се упишу на основне струковне студије у Школи, под условом да им се (од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) призна страна средњошколска исправа. Упис кандидата који су имаоци стране средњошколске исправе ће се вршити под следећим посебним условима:
2.1. Уколико су стране средњошколске исправе ових кандидата признате, односно
уколико им је до истека последњег дана за конкурисање у јунском уписном року
издато решење о нострификацији стране средњошколске исправе, тада се они рангирају и уписују на исти начин као и сви остали кандидати који су држављани Републике Србије.
2.2. Уколико стране средњошколске исправе ових кандидата нису нострификоване до
истека последњег дана за конкурисање у јунском уписном року, али су овакви кандидати отпочели поступак нострификације до истека последњег дана за конкурисање у јунском уписном року, односно ако је поступак нострификације у току, али
није издато решење о нострификацији стране средњошколске исправе, такви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе и доказ (потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја) да су поднели захтев за нострификацију стране средњошколске исправе. Ови кандидати се у јунском уписном року рангирају
за упис на буџетска или самофинансирајућа места као и сви остали кандидати држављани Републике Србије, али се на студије уписују условно, односно под условом да им до почетка наставе у школској 2019/2020. години буду нострификоване стране средњошколске исправе.
2.3. Уколико поступак нострификације страних средњошколских исправа ових кандидата није ни отпочео до истека последњег дана за конкурисање у јунском уписном
року (примера ради, јер страна средњошколска исправа није ни издата до тог рока), ови кандидати могу да конкуришу за упис у другом (септембарском) уписном
року, на једно посебно опредељено буџетско место за упис кандидата држављана
Републике Србије који су у школској 2018/2019. години завршили средњу школу у
иностранству, као и за упис на самофинансирајућа места која остану слободна за
упис у другом уписном року.
3.

4.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља се, под условом да су
им нострификована страна средњошколска документа, уписују на студије под истим
условима као и држављани Републике Србије, укључујући и право на упис у статусу
студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Суседним земљама
се овде сматрају Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република
Хрватска и Република Словенија. У погледу поступка нострификације средњошколских
докумената стечених у иностранству, за припаднике српске националне мањине из суседних земаља, важи наведено (у претходној тачки овог Конкурса) за држављане Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству. Изузетно, кандидати са средњошколским документима издатим у Републици Српској не нострификују та документа.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе и доказ о припадности српској националној мањини – попуњену и потписану Изјаву о припадности српској националној мањини.

Страни држављани, укључујући и стране држављане у статусу миграната/тражилаца
азила, могу се уписати на основне струковне студије искључиво у статусу самофинансирајућег студента, под истим условима као држављани Републике Србије (полажу
пријемни испит) и под условом да познају српски језик у мери потребној за праћење наставе. Уколико су страну средњошколску исправу стекли у иностранству, страни држављани приликом пријаве на Конкурс, поред осталих захтеваних докумената које подносе сви кандидати, предају и:
4.1. оригинална средњошколска сведочанства и диплому, односно еквивалентне документе,
уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца, као и решење Министарства

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о нострификацији стечене
средњошколске дипломе на увид и неоверене фотокопије тих докумената (фотокопије
докумената се не враћају кандидату);
4.2. пасош на увид и фотокопију прве стране пасоша,
III
Пријемни испит обухвата програмске садржаје изучаване у средњој школи.
На студијском програму Хотелијерство :
• тест из страног језика по избору (енглески, француски, руски и немачки)
• тест опште информисаности
• тест из једног предмета по избору: Агенцијско - хотелијерско пословање,Социологија, Географија,
Основи економије.
На студијском програму Ресторатерство:
• тест из страног језика по избору (енглески, француски, руски и немачки)
• практични део испита из предмета Услуживање
• тест из једног предмета по избору: Услуживање, Социологија, Географија, Основи економије.
На студијском програму Гастрономија:
• тест из страног језика по избору (енглески, француски,руски и немачки)
• практични део испита из предмета Куварство.
• тест из предмета Куварство.
Полагање тестова из једног предмета по избору и страног језика траје 45 минута, а из теста опште
информисаности 30 минута.
IV
Практични део пријемног испита на Гастрономији и Ресторатерству се бодује до 10 бодова.
Критеријуми за оцењивање су:
Број бодова из
Куварства

Број бодова из
Услуживања

Лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став

2

2

Организација и техника радних процеса

2

2

Препознавање животних намирница и њихова примена

2

/

Култура опхођења и понашања

/

2

Опште вештине на радном месту

2

2

Завршни радови и операције

2

2

Назив критеријума

На студијском програму ХОТЕЛИЈЕРСТВО ради се ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ
који се бодује са 10 бодова , односно 10 питања по 1 бод.
V
Мерила за избор кандидата су:
 Општи успех у сва четири разреда средње школе кojи се вреднује и израчунава у
бодовима, на следећи начин: збир просечних оцена у свим разредима средње школе множи се са два,
с тим што се успех у средњој школи рачуна заокруживањем на две децимале. По овом основу кандидат може остварити најмање 16 (шеснаест), а највише 40 (четрдесет) бодова.
 Успех на пријемном испиту кojи се вреднују и израчунавају у бодовима, на следећи
начин: тачан одговор на пријемном испиту вреднује се једним бодом. Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, односно од 0 до 30 бодова за сваки предмет:
страни језик до 30 бодова, други изборни предмет до 20 бодова за писмени тест и до 10 бодова за
практични испит или тест информисаности.
 Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете и науке или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испита из тог предмета. Овом кандидату признаје се
максималан број бодова из тог предмета без полагања пријемног испита.

Статус буџетског студента може остварити студент који има више од 51 поен и који се налази на коначној ранг листи у квоти која се финансира из Буџета Републике Србије.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до
броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, а има најмање 30 бодова.
VI
Пријављивање кандидата на Конкурс, спровођење Конкурса и упис студената обавиће се :
Први уписни рок

Други уписни рок

19. 20. 21. и 24 јуни
од 09 до 16 часова

02. и 03. септембар
од 09 до 15 часова

27. 28. јуни

04. и 05. септембар

Јединствена ранг листа

01. јули

06. септембар

Приговор на Јединствену ранг листу

02. јули

09. септембар

Жалба Управном одбору

04. јули

10. септембар

Коначна ранг листа

05. јули

11. септембар

08. и 09. јули
од 09 до 15 часова

12. и 13. септембар
од 09 до 15 часова

Пријављивање кандидата
Полагање пријемног испита

Упис примљених кандидата

Упозоравају се кандидати да се придржавају рокова уписа у складу са одредбама Конкурса за
упис у прву годину студија у Високу хотелијерску школу струковних студија у школској
2019/2020. години. За кандидате који се не упишу у предвиђеном року сматраће се да су одустали од уписа. Уместо њих биће уписани следећи кандидати са објављене ранг листе.
VII

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Кандидати подносе на увид личну карту, попуњену ПРИЈАВУ на конкурс (Пријава је у Информатору) и следећа оригинална документа и неоверене фотокопије истих:
 сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 диплому о положеном завршном (матурском) испиту.
 извод из матичне књиге рођених
Фотокопије приложених докумената се не враћају.
ДОДАТНО,
Кандидати који је као ученици завршног разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете и науке или на међународном такмичењу прилажу оригинал и фотокопију дипломе са такмичења (из које се види име
такмичара и освојено место).
Кандидати са страном средњошколском исправом прилажу решење о нострификацији или потврду
Министарства просвете, науке и технолошког развоја да су поднели захтев за нострификацију стране
средњошколске исправе.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе доказ о припадности српској
националној мањини – попуњену и потписану ИЗЈАВУ о припадности српској националној мањини
(образац се добија у школи).
Особе са инвалидитетом подносе и један од следећих докумената: решење надлежног органа о
постојању телесног оштећења или решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ или мишљење
Интересорне комисије или препоруку удружења студената са хендикепом.
Припадници ромске националне мањин е подносе ИЗЈАВУ о припадности и ПРЕПОРУКУ
Националног савета ромске националне мањине

