
 

Висока струковна школа ИЦЕПС је акредитована приватна високошколска установа 
једница из Београда, која поред седишта у Београду има и високошколске јединице у 
Новом Саду и Лесковцу. 

Кратко представљање ИЦЕПС-а: 

• Акредитована од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
• Дозвола за рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије 
• Поптписник Уговора о сарадњи са више од 30 здравствених установа широм Србије 
• Стратешко партнерство са акредитованим словеначким универзитетом  Alma Mater 

Europaea (AMEU-ECM) 

У ТОКУ је УПИС на ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

• Трајање студија: 3 године, 180 ЕСПБ 

• За здравствене раднике: посебни услови студирања, признавање дела/целе праксе 

• За прелазе са других установа: признавање положених испита 

• За студијски програм Здравствена нега: могућност добијања ЕУ дипломе  

Студијски смерови: 

• Здравствена нега 
• Физиотерапија 
• Радиологија 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 

• Трајање студија: 2 године (4 семестра), 120 ЕСПБ 

• Услов за упис: претходно завршена сродна висока струковна школа (мин 180 ЕСПБ) 

• Модули: Јавно здравље и Здравствена нега 

• Излазно звање: струковни мастер медицинска сестра; усклађено са Правилником о 

листи стручних, академских и научних назива РС 

 

https://iceps.edu.rs/studijski-programi/zdravstvena-nega
https://iceps.edu.rs/studijski-programi/fizioterapija
https://iceps.edu.rs/studijski-programi/radiologija
https://iceps.edu.rs/studijski-programi/ms-zdravstvena-nega


 

Мастер струковне студије на ИЦЕПС-у Вам омогућавају: 

• Намењено особама које желе додатно усавршавање: едукаторима, главним и 

одељенским сестрама, будућим предавачима… 

• За спец. струк. мед. сестре: могућност директног уписа на другу годину 

• За запослене посебан програм: блок систем, настава и испити суботом 

• Попуст за актуелне здравствене раднике установа које су наставне базе ИЦЕПС-а: -

200 еура 

• Предавања држе наставници ИЦЕПС-а и ВИП предавачи - представници познатих 

институција из Србије и региона 

• Литература обезбеђена (библиотека) 

• Е-администрација 

 

Контакт подаци: 

Седиште установе Београд: Топличин венац 7/1, Београд 

Маил: office@iceps.edu.rs 

 Телефон: 011 6555 190; 064 64 29 086 

 

ВШЈ Нови Сад: Цвећарска 2, Нови Сад 

Маил: office.novisad@iceps.edu.rs 

Телефон: 064 64 83 740 

 

ВШЈ Лесковац: Косте Стаменковића 2, Лесковац 

Маил: office.leskovac@iceps.edu.rs 

Телефон: 016 601 699; 064 6483 742 

 

Све информације о нашим програмима можете видети на сајту: www.iceps.edu.rs  
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