Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

На основу члана 63, став 1, тачка 9 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон
и 73/2018.) и члана 25, став 1, тачка 10 Сатута Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, на предлог
Наставно-стручног већа од 30.1.2019. године, Савет Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, на седници
одржаној 30. јануара 2019. године донео је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ
у школској 2019/2020. години
I Школарина за основне струковне студије
1. Самофинансирајући студент основних струковних студија при првом упису I, II и III године и студент на дошколовању
(60 ЕСПБ бодова) плаћа школарину у износу 66.000,00 дин, цена ЕСПБ бода је 1100 динара.
2. За предмете које самофинансирајући студент уписује у обиму изнад 60 ЕСПБ бодова плаћа се сразмерна додатна
школарина према ЕСПБ боду.
3.Школарина за самофинансирајуће студенте основних студија: упис године са најмање 37 ЕСПБ, односно 30 ЕСПБ
бодова (студенти уз рад) плаћа се по ЕСПБ боду.
4.Студент чије се студије финансирају из буџета и који у текућој школској години не положи испит из предмета који је
уписао, дужан је да у наредној школској години упише исти предмет уколико је то обавезни предмет, или да се
определи и упише други ако је то изборни предмет (пренос ЕСПБ бодова) и да уплати део школарине који је прописан
за уписани предмет према ЕСПБ боду, односно плати пренос ЕСПБ бодова.
5.Студент у првој поновљеној завршној години студија не плаћа школарину за пренет завршни рад ако је то већ уплатио.
6. Школарина за самофинансирајуће студенте из тачке 1. овог члана може се платити у 10 месечних рата. Рате доспевају
за наплату 1. у месецу.
II Школарина за мастер струковне студије
1. Самофинансирајући студент мастер струковних студија за упис 60 ЕСПБ бодова плаћа школарину у износу 84.000,00
динара, вредност ЕСПБ бода је 1.400 динара.
2. За предмете које самофинансирајући студент уписује у обиму изнад 60 ЕСПБ бодова плаћа се сразмерна додатна
школарина према ЕСПБ боду.
3.Школарина за самофинансирајуће студенте мастер студија: упис године са најмање 37 ЕСПБ, односно 30 ЕСПБ бодова
(студенти уз рад) плаћа се по ЕСПБ боду.
4.Студент у првој поновљеној завршној години студија не плаћа школарину за пренет завршни рад ако је то већ уплатио.
5. Школарина за самофинансирајуће студенте из тачке 1. може се платити у седам месечних рата. Рате доспевају за
наплату 1. у месецу.
III Школарина за студенте странце
1. Школарина за студенте странце износи 1000 ЕУ.
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