Tекст конкурса за упис студената на докторске академске студије
у школској 2017/2018. години
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7
Телефон: 021/420-187
Факс: 021/420-187
Студентска служба, телефон: 021 422-177, лок.2
Жиро рачун: 840-1451666-42
E-mail: aofarts@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.akademija.uns.ac.rs

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
(II уписни рок)
1. Број слободних места за упис студената
На Академију уметности Нови Сад, на студијске програме докторских студија у школској
2017/18. години, у другом уписном року се може уписати укупно 46 студентa, и то:
- 1 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 45 самофинансирајућа студента
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
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2. Услови конкурисања:
У прву годину докторских студија из области уметности може се уписати лице које положи
пријемни испит.
Пријемном испиту могу приступити лица која имају:
1. завршене одговарајуће мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну
оцену од најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских студија и дипломи
мастер академских студија или
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2. академски степен магистра уметности из одговарајуће уметничке области, утврђене
студијским програмом докторских студија, ако није пријавио докторску дисертацију у
складу са одредбама Закона о високом образовању;
3. завршене одговарајуће основне студије – уписани на студије пре ступања на снагу Закона о
високом образовању.
За припрему и реализацију испита главног предмета сваког модула из области музичке уметности
(изузев модула Клавир) и реализацију практичног дела докторског уметничког пројекта, студенти
докторских студија су у обавези да обезбеде клавирског сарадника, то јест да употпуне ансамбл (у
случају уписа појединца на модул Камерна музика у матичном ансамблу).
У прву годину докторских студија из области науке о уметностима може се уписати лице које
положи пријемни испит.
Пријемном испиту могу приступити лица која имају:
1. завршене одговарајуће мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну
оцену од најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских студија и дипломи
мастер академских студија или
2. академски степен магистра наука из одговарајуће научне области, утврђене студијским
програмом докторских студија, ако није пријавио докторску дисертацију у складу са
одредбама члана 128. Закона о високом образовању;
3. завршене одговарајуће основне студије – уписани на студије пре ступања на снагу Закона о
високом образовању.
Изузетно, у прву годину докторских студија из области науке о уметностима, може се уписати и
лице које има завршене одговарајуће претходне нивое академских студија, утврђене студијским
програмом докторских студија, са најмање 300 ЕСПБ бодова, али нема просечну оцену изнад 8,00,
ако има најмање 3 научна рада, објављена у референтним часописима од националног или
међународног значаја, са рецензијама.
3. Полагање пријемног испита:
Програм пријемних испита прописан је општим актом Академије уметности (услови, начин и
поступак одржавања пријемног испита), и Информатором о програмским садржајима пријемних
испита за упис на докторске студије Академије уметности. Захтеве пријемног испита утврђује
Академија уметности за сваки студијски програм посебно.
Видети сајт www.akademija.uns.ac.rs
4.Конкурсни рок:
Пријаве на конкурс подносе се: 15.11.2017. године.
Полагање пријемних испита: од 16.11. 2017. године.
Објављивање прелиминарне ранг листа: 17.11.2017. године.
Објављивање коначне ранг листе: 20.11.2017. године.
Упис примљених кандидата: 21.11.2017. године.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Уз пријаву кандидати подносе:
- Попуњен пријавни лист у два примерка,
- Фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању,
- Препис оцена са бодовима ЕСПБ (ако их има),
- Мотивационо писмо (500 речи),
- Биографију
- Објављене научне радове, или потврду да се научни рад налази у штампи,
- ФОТОКОПИЈУ ЛИЧНЕ КАРТЕ (ОРИГИНАЛ СЕ ПОДНОСИ НА УВИД); у случају
чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту;
- Доказ о знању једног светског језика.
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-

Две фотографије (формат 4,5 х 3,5 цм)
Доказ о уплати накнаде за пријемни испит

6. Новчане накнаде:
У складу са Одлуком Савета Академије уметности за школску 2017/18. годину, висина школарине
за сaмофинансирајуће студенте докторских академских студија на Академији у метности у Новом
Саду износи 160.000,00 динара.
Кандидати који приступају пријемном испиту уплаћују 10.000,00 дин.
Трошкови уписа за кандидате који положе пријемни испит износи 10.000,00 дин.
НАПОМЕНА: Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских
студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Прописани су Правилима студирања на докторским студијама наука о уметностима, Правилима
студирања на докторским студијама уметности и Информаторима о програмским садржајима
пријемних испита за упис на докторске студије Академије уметности, који се налазе на сајту:
www.akademija.uns.ac.rs
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат има право да декану поднесе приговор у року од 24 часа од објављивања прелиминарне
ранг листе.
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин се може уписати на студијске програме мастер академских студија под истим
условима као и домаћи држављанин.
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- решење о извршеном признавању стране дипломе мастер академских студија
- доказ о здравственом осигурању
- доказ о познавању српског језика
10. Напомена:
Студентска служба: 021/422-177, лок. 2
021/422-176, лок. 2
Декан Академије уметности
Нови Сад
Проф. Синиша Бокан

.
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