Београдска академија пословних и уметничких струковних студија
- Одсек пословних и информатичких студија школске 2020/21. године уписује студенте
на следеће студијске програме основних струковних студија:
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У акредитованим високошколским јединицaма ван седишта уписује студенте на
следеће студијске програме основних струковних студија:
• Високошколска јединица у Новој Вароши – 66 студента (3 буџетска студента и 63
самофинансирајућих студената)
• Високошколска јединица у Чачку – 66 студента (3 буџетска студента и 63
самофинансирајућих студената)
• Високошколска јединица у Сремској Митровици – 99 студента (3 буџетска
студента и 96 самофинансирајућих студената)

Пријем докумената вршиће се 24, 25. и 26. јуна 2020. године
од 09 до 14 часова у просторијама Академије
Напомена: Приликом уласка и боравка на Академији
обавезно је носити заштитне маске.
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Пријем докумената у акредитованим високошколским јединицама ван седишта,
обавиће се 24, 25. и 26. јуна 2020. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама
акредитованих високошколских јединица ван седишта.

Кандидати приликом пријаве на Конкурс
подносе на увид оригинална документа.
Кандидати уз пријавни лист (налази се у
Информатору) подносе фотокопије следећих
докумената:
1) Извод из матичне књиге рођених;
2) Сведочанства свих разреда завршене
средње школе;
3) Диплому о положеном завршном, односно
матурском испиту
4) Доказ о уплати накнаде за полагање
пријемног испита; накнада за полагање
пријемног испита плаћа се у било којој банци
или на шалтеру банке у просторијама
Академије (у времену од 8 до 15 часова).

ПОЛАГАЊЕ
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
2.7.2020. ГОДИНЕ
Детаљни распоред полагања биће објављен до
1.7.2020.године, на сајту Академије и на Академији.
На пријемни испит понети:
- личну карту или пасош
- потврду о пријави
- плаву хемијску оловку
На пријемни испит није дозвољено
уношење мобилних телефона и сличних средстава везе,
оружја, торби и слично

