ВИСОКА ШКОЛА ЗА ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО
ТРЕБИЊЕ
Број: 133/2018
Датум: 13.09.2018.
На основу Одлуке Владе Републике Српске бр.: 04/1-012-2-1068/18 од 03.05.2018. године и
Одлуке Сената Високе школе за туризам и хотелијерство у Требињу бр.: 132/2018 од
13.09.2018. године, Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу, расписује

К О Н К У Р С – ( ТРЕЋИ УПИСНИ РОК )
За упис студената у прву годину првог циклуса студија на студијске програме: Туризам и
хотелијерство-180 ECTS (трогодишњи студиј) и Пословна економија туристичке привреде240 ECTS (четверогодишњи студиј) у академској 2018/2019. години.
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Опште одредбе:
1. Основни услов за упис студената на студијски програм прве године првог циклуса студија
је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској, БиХ или
еквивалентно образовање у иностранству.
2. Пријављивање кандидата почиње 17.09.2018. године, а завршава се 28.09.2018. године.
3. Кандидати који конкуришу за упис дужни су поднијети пријаву и приложити слиједећа
документа: оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања (I,
II, III, IV), оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту,
извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству које није старије од 6
мјесеци и доказ о уплати за полагање пријемног испита у износу од 60 КМ. Пријем
докумената се врши сваким радним даном од 800 до 1600 часова.
4. Полагање пријемног испита обавиће се 01.10.2018. године с почетком у 900 часова у
просторијама Високе школе. Интегрални тест, за полагање пријемног испита
трогодишњег студијског програма: Туризам и хотелијерство-180 ECTS,
садржи
питања из области: географије, опште културе и страног језика који је изучаван у
средњој школи, а четверогодишњи студијски програм: Пословна економија
туристичке привреде-240 ECTS, садржи питања и задатке из области: математике,
географије и страног језика који је изучаван у средњој школи.
5. Кандидати могу добити Информатор за полагање пријемног испита у просторијама
Високе школе сваког радног дана од 800 – 1600 часова.
6. Објављивање резултата конкурса је 02.10.2018. године, до 1400 часова.
7. Упис примљених кандидата почиње 03.10.2018. године, а завршава се 05.10.2018. године.
8. Остале информације могу се добити на тел. студентске службе број 059/ 240-220; web str.:
www.thtrebinje.com.
Предсједник Сената
Проф. др Милимир Лојовић

