ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - БЕОГРАД
била је домаћин
ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА
хотелијерских и туристичких школа
чланица Асоцијације AEHT

(Association Europeenne des Ecoles d’Hotellerie
et de Tourisme - Diekirch, Luxemburg)

од 17. до 22. новембра 2014.
успешно угостивши
530 учесника из 30 земаља

Шампиони наше Школе:
Дамјан Луцић - злато за припрему и сервис кафе
Урош Луковић - злато за рецепцију
Нина Платиша - злато за менаџмент
Марко Шошо - сребро за менаџмент
Јована Зарков - сребро за туристичке дестинације
Ненад Митић - бронза за модерну кухињу
Кристина Радосављевић - бронза за посластичарство
Душко Костадиноски - бронза за ресторански сервис

БРОЈ ИНДЕКСА
Број индекса је јединствен за сваког студента а додељује се приликом
уписа у школу. Студенти треба да запамте овај број јер ће им често требати
током школовања. Како би олакшали његово памћење, рашчланићемо га на
саставне делове:
ДВА СЛОВА
ТРИ ЦИФРЕ
Разделник (коса црта или цртица)
ГОДИНА
Прво слово означава уписани студијски програм:
Х=Хотелијерство, Р=Ресторатерство, Г=Гастрономија
Друго слово је статус финансирања приликом уписа:
Б=буџет или С=самофинансирање
Следећи податак – три цифре – представља редни број који се додељује
приликом уписа на сваки студијски програм.
Ко се први упише добија редни број 001, следећи 002, па 003 итд.
На крају, као година, пише се година уписа (на пример 2015) а не школска
година (2015/2016).
Видимо да је принцип једноставан тако да будући студенти већ знају неке
делове од броја индекса који ће им бити додељен.
Број индекса се не мења током школовања без обзира да ли студент
промени студијски програм или статус финансирања!
Број индекса се, на пример, уписује на Налог за уплату
(у поље позив на број) када студент врши уплате Школи:
Име презиме и адреса
Рата школарине / Испит / Уверење
Завршни рад / израда Дипломе /...

Фотографије на корицама
предња страна: Јована Зарков, Нина Платиша, Марко Шошо, Дамјан Луцић, Ненад
Митић, Кристина Радосављевић, Душко Костадиноски и Урош Луковић
полеђина: Јордан Настановић (наставник), Милош Ћирић, Стефан Симић, Ивана
Жанић, Младен Пршић и Урош Милосављевић

Висока хотелијерска школа
Београд

189

РСД

=износ

840-1819666-96
број индекса - намена

Уместо речи намена упишите одговарајуће слово:
I = испит
R = рата школарине
A = апсолвентски стаж
P = пренос испита
U = уверење

Z = завршни рад (одбрана)
D = диплома (израда)
K = књиге
O = остало

