ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УПИС У ПРВОМ КОНКУРСНОМ
РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
Одсек Ниш
У складу са условима Конкурса за упис у прву годину основних струковних студија у школској
2022/2023. години, објављеним на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија –
Одсек Ниш, организује ДОДАТНИ ТЕРМИН за попуну слободних места за студијске програме:
Р. Б.
1.
2.
3.
4.

Студијски програм
Буџет Самоф.
Индустријско инжењерство
0
18
Комуникационе технологије
0
22
Грађевинско инжењерство
17
26
Инжењерство заштите животне средине
7
30
Укупно:
24
96

Пријављивање кандидата је до среде 13. јула 2021. године онлајн на адреси:
https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava, и у студентској служби (канцеларија 109
– 1. спрат).
Пријемни испит ће бити одржан у четвртак 14. јула 2022. год. у 10 часова.
Објављивање јединствене ранг листе 14. јула 2022. године.
Објављивање коначне ранг листе 15. јула 2022. године.
Упис примљених кандидата: 15. јула 2022. године.
Кандидат који конкурише за упис полажу, према програму из средње школе, пријемни испит из
предмета Математика.
Уколико је кандидат положио пријемни испит из математике на некој другој акредитованој
високошколској установи, може конкурисати за упис без полагања пријемног испита. Потребно
је да кандидат достави потврду о положеном пријемном испиту и броју остварених поена.
Одсек Врање
У складу са условима Конкурса за упис у прву годину основних струковних студија у школској
2022/2023. години, објављеним на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија –
Одсек Врање, организује ДОДАТНИ ТЕРМИН за попуну слободних места за студијске програме:
Р. Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Студијски програм
Буџет Самоф.
Струковна медицинска сестра
0
26
Машинско инжењерство
3
9
Заштита животне средине
1
10
Инжењерство намештаја и ентеријера
0
10
Производна економија
0
1
Предузетнички менаџмент
0
3
Прехрамбене технологије
7
5
Укупно:
11
64

Пријављивање кандидата је до среде 13. јула 2021. године онлајн на адреси:
https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava, и у студентској служби.
Пријемни испит ће бити одржан у четвртак 14. јула 2022. год. у 10 часова.
Објављивање јединствене ранг листе 14. јула 2022. године.
Објављивање коначне ранг листе 15. јула 2022. године.
Упис примљених кандидата: 15. јула 2022. године.

Одсек Пирот
У складу са условима Конкурса за упис у прву годину основних струковних студија у школској
2022/2023. години, објављеним на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија –
Одсек Пирот, организује ДОДАТНИ ТЕРМИН за попуну слободних места за студијске програме:
Ред.
Студијски програм
Буџет Самоф.
број
1. Струковни васпитач за рад са децом у
6
54
предшколским установама
2. Пословни информациони системи
6
10
Укупно:
12
64
- Пријављивање кандидата за студијски програм ОСС Струковни васпитач за рад са децом у
предшколским установама у просторијама Одсека Пирот или Одсека Ниш или преко линка
https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava вршиће се до среде 13. јула
2022. године од 08 до 14 часова.
- Провера музичких и говорних способности кандидата обавиће се 14. јула 2022. године у 9
часова
- Полагање Теста из Српског језика и књижевности одржаће се 14. јула 2022. године у 10,00
часова
- Полагање Теста из Опште културе и информисаности одржаће се 14. јула 22. године у 11,00
часова
- Објављивање јединствене ранг листе 14. јула 2022. године.
- Објављивање коначне ранг листе 15. јула 2022. године.
- Упис примљених кандидата: 15. јула 2022. године.
- Пријављивање кандидата за студијски програм ОСС Пословни информациони системи у
просторијама
Одсека
Пирот
или
Одсека
Ниш
или
преко
линка
https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava вршиће се до среде 13. јула 2022.
године од 08 до 14 часова.
- Полагање пријемног испита 14. јула 2022. године у 10 часова у просторијама Одсека Пирот
- Објављивање јединствене ранг листе 14. јула 2022. године.
- Објављивање коначне ранг листе 15. јула 2022. године.
- Упис примљених кандидата: 15. јула 2022. године.

