ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бр.
Датум
Београд, Здравка Челара 16

ЗАПИСНИК
Наставног већа Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе
технологије,VII седница, одржана 17.09.2014. године са почетком у 11,00 часова.
За седницу је предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са VI седнице Наставног већа у школској 2013/14 години
2. Разматрање извештаја Комисије о модулу Медицинска информатика и доношење
потребних одлука
3. Извештај о упису у прву годину основних студија за школску 2014/15 годину
4. Усвајање признатих испита студентима са других високошколских установа који
се уписују у нашу Школу као и студентима за прелазак са старих наставних
планова на Наставни план 2012
5. Разматрање предлога Катедре Телекомуникације, Катедре за Интернет
технологије и Катедре за Поштанске и банкарске технологије о утврђивању
тиража и рецензената за уџбенике
6. Молба др Славик Јаблана о плаћеном одсуству
7. Усвајање тема и комисија за специјалистичке радове на основу извештаја катедри
8. Текућа питања
Дневни ред је једногласно усвојен.
Председавајући: др Александар Сугарис
Записничар: Милена Весић
Присутни чланови Већа:
др Александар Сугарис, др Мирослав Ђорђевић, др Драгослав Даниловић, др Данка Певац,
др Драгана Милутиновић, др Славик Јаблан, др Ана Савић, др Ненад Којић, мр Татјана
Кеча, мр Ненад Теофиловић, мр Никола Славковић, мр Валентина Малешевић, мр Стеван
Величковић, мр Марија Зајегановић, мр Мајда Медић, мр Даница Мамула Тартаља, мр
Зорица Маловић, мр Гордана Јелић, спец Славица Штрбац, Мирјана Поповић, Марко М.
Спасојевић, Милена Весић, Маријана Петровић, Милан Павловић, Милош Добрић, Марко
Ђ. Спасојевић, Горан Зајић, Јелена Милутиновић, Слободан Чабаркапа, Наталија Вугделија,
Ђорђе Секулић, Силва Костић.
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Оправдано одсутни чланови Већа: др Биљана Гргуровић, др Зорица Михајловић, мр
Миланко Краговић, Мирослава Игњатовић, Витомир Радосављевић,
Седници је присуствовала Драгица Стајић секретар Школе и Mирјана Симић шеф
студентске службе.
Седници су присуствовали чланови Студентског парламента: Бојан Радаковић, Јелена
Славнић и Наташа Јовановић.
Седници присуствује више од две трећине чланова Већа што је довољан број за рад Већа и
пуноважно одлучивање.
Реализација:

3 Тачка
Др Александар Сугарис je члановима Већа поднео Извештај о упису у прву годину
основних студија за школску 2014/15 годину.
У првом уписном року пријем докумената обављен је 2, 3 и 4. јула. Пријавило се
укупно 383 кандидата за 290 места на три студијска програма основних студија (20 више у
односу на прошлу годину, 40 више од пре 2 године):
• ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
(буџет – 50 студената, самофинансирање – 80 студената)
• ПОШТАНСКЕ И БАНКАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
(буџет – 30 студената, самофинансирање – 50 студената)
• ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
(буџет – 30 студената, самофинансирање – 50 студената)
Пријемни испит из математике, одржан 7. и 8. јула, полагало је 378 кандидата,
односно, од полагања пријемног је одустало 5 кандидата (прошле године одустало је 8
кандидата а пре 2 године 3 кандидата).
Након пријемног испита, 30 кандидата је имало мање од 30 поена у збиру поена
остварених у школи и поена са пријемног испита, те нису испунили услов за рангирање
(прошле године 59 кандидата је имало мање од 30 поена после пријемног испита, пре две
године 36 кандидата имало мање од 30 бодова).
Рангирано је укупно 348 кандидата на јединственој ранг листи (52 више од прошле
године, 41 више од пре 2 године).
Упис рангираних кандидата обављен је 14. и 15. јула по утврђеном плану прозивке.
На свим студијским програмима су попуњена сва места предвиђена тим студијским
програмима.
Све фазе уписа протекле су по унапред утврђеном плану.
Уписне подкомисије су у свим фазама уписне процедуре, веома савесно и одговорно
обавиле своје послове.
Записничар
Милена Весић, с.р.

Директор
Др Александар Сугарис, с.р.
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