Поступак уписа кандидата

-

На листи за прозивање кандидата за упис налазе се кандидати са све четири ранг

листе по студијским програмима и поређани су по опадајућем броју поена.
-

Кандидати који су по основу пријављених студијских програма на пријемном

испиту полагали два теста, на листи за прозивање појављују се два пута, за одговарајуће
студијске програме и тестове.
-

Прозивају се сви кандидати почев од првог на листи. Датум и време прозивања

сваког кандидата објављују се на Листи за прозивање кандидата.
-

У тренутку када је прозван, кандидат се опредељује за један од студијских

програма које је пријавио и статус финансирања за који има услов, а на којима у том
тренутку постоје слободна места.
-

Кандидат је дужан да буде присутан у предвиђеном термину прозивања.

Уколико кандидат није присутан, сматра се да је одустао од уписа и прозивање за упис се
наставља. Уколико је кандидат оправдано спречен да дође на прозивање, потребно је да
прозивању у његово име присуствује неко друго лице (родитељ, брат, сестра, рођак,
пријатељ) са свом потребном документацијом и јасним ставом о избору студијског
програма.
-

Кандидат који закасни, и појави се након што је прозван, треба одмах да се

пријави на месту за прозивање и биће прозван у тренутку када се пријави. Тај кандидат
може одабрати једно од преосталих слободних места која постоје у том тренутку.
-

Кандидати који се уписују у статусу самофинансирање, после прозивања а пре

уписа, морају уплатити прву рату школарине. Уплату могу извршити на шалтеру поште
који ће за ове потребе бити отворен у Школи.
-

Важно: Након завршене прозивке свих кандидата са коначне ранг листе, 9.

јула у 12 часова, биће омогућено изјашњавање неуписаним кандидатима са коначне
ранг листе, да се изјасне да ли желе да се упишу на неко од преосталих места на
студијским програмима за које су стекли услов полагањем пријемног испита.

-

Кандидати који се уписују 9. јула након 13 часова ОБАВЕЗНО морају имати

доказ да су извршили уплате прве рате школарине и студентске чланарине.
-

После прозивања и избора студијског програма, кандидат попуњава:

●

прву страну индекса,

●

један ШВ образац и

●

Изјаву о пристанку на обраду личних података.

ШВ образац и формулар изјаве добијају се у Школи. Индекс се може купити у књижари
Просветни преглед, као и у скриптарници Школе. У попуњавању индекса и ШВ обрасца
кандидатима ће у Школи помоћи дежурне особе за помоћ кандидатима при упису.
-

Кандидати који се уписују на буџет а завршили су средњу школу пре 2022.

године потписују Изјаву да до сада нису били уписани у прву година студија на буџет на
високошколској установи у Републици Србији. Формулар изјаве добија се у Школи.
-

Са попуњеним индексом, ШВ обрасцем, доказом о уплати и оригиналима

докумената (https://upis.ict.edu.rs/strana/dokumenta-za-upis-za-skolsku-202223-godinu)
кандидат одлази у Студентску службу која уписује кандидата у Школу.
-

После завршеног прозивања свих кандидата са листе и њиховог уписа, на

сајту Школе објављује се број непопуњених места по студијским програмима и то
9. јула у 18:00 часова.
-

Након тога, неуписани кандидати који су полагали одговарајући пријемни испит на

било којој високошколској установи у Србији могу поднети Захтев за упис на непопуњена
места 11.07.2022. у периоду од 09:00 до 14:00 часова. Формулар Захтева кандидат добија у
Школи.
-

После уписа планираног за 11. јул, завршава се први уписни рок и за

евентуална непопуњена места биће расписан Конкурс за други уписни рок.

