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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                        
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ   
Број: 02-827/1 
Датум: 06.06.2018. 
 
 
На  основу  члана 91. Статута Академије уметности Нови Сад, Правилника о 
критеријумима и поступку избора кандидата за упис на специјалистичке академске 
студије Академије уметности у Новом Саду усвојеног на седници Наставно уметничког 

научног већа 25.04.2013. године и  Одлуке о изменама и допунама Правилника о 

критеријумима и поступку избора кандидата за упис на специјалистичке академске 
студије у Новом Саду (седница Наставно уметничког научног већа одржана 24.05.2018. 
год.), објављује се  
 

П Р А В И Л Н И К 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ИЗБОРА КАНДИДАТА 
ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ  
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим Правилником  утврђују се критеријуми и поступак за избор кандидата за 
упис на студијске програме специјалистичких академских студија, који се реализују на 
Академији уметности у Новом Саду (у даљем тексту: Академија). 
 
Услови за упис на специјалистичке академске студије 
 

Члан 2. 
                Специјалистичке академске студије имају 60 ЕСПБ бодова што одговара 

периоду од једне године (или два семестра) студирања када су претходно завршене 
мастер академске студије. 
                У прву годину специјалистичких академских студија могу се уписати лица 

која положе пријемни испит. 
                Пријемни испит могу полагати лица која су завршила одговарајуће мастер 
академске студије утврђене студијским програмом, остваривши на основним 

академским студијама и мастер академским студијама укупно, најмање 300 ЕСПБ 

бодова. 
    Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских 

студија може се утврдити на основу следећих критеријума: просечне оцене остварене 

на основним и мастер академским студијама и резултата постигнутог на пријемном 
испиту. 
                Програмски садржаји пријемних испита садржани су у Информатору за упис 

на специјалистичке академске студије на Академији. 
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II  ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУТОГ УСПЕХА НА ОСНОВНИМ И МАСТЕР 
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА    
 
Департман ликовних уметности 
Студијски програм Скулптура у теракоти 
 

Члан 3. 
1.1. Успех кандидата на завршеним одговарајућим основним и мастер академским 

студијама вреднује се на следећи начин: 
 

         Општа просечна оцена: 
 

   Просечна оцена Број  бодова 
 

1. 10,00 70 
2. 9,99 -  9,50 60 
3. 9,49 -  9,00 50 
4. 8,99 � 8,50 40 
5. 8,49 -  8,00 30 
6. 7,99- 7,50 20 
7. 7,49- 7,00 15 
8. 6,99- 6,50 10 
9. 6,49- 6,00 5 

 
 
III ВРЕДНОВАЊЕ УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ 

Члан 4. 

1. Пријемном испиту могу приступити кандидати са завршеним одговарајућим     
 образовањем - основне академске студије и мастер академске студије са 

укупно остварених најмање  300 ЕСПБ бодова. 

2. Пријемни испит се полаже у септембарском конкурсном року.  

3. Пријемни испит представља мотивационо писмо. 

      4.   Кандидати предају  Служби за студентска питања следећа документа: 
- пријава (добија се на портирници Академије уметности) 
- дипломе или уверења о завршеним претходним нивоима студија и остварених 

најмање 300 ЕСПБ бодова  (не морају бити оверене ) 
- биографија 
- Мотивационо писмо у штампаној форми на три стране (величина фонта 12) у 

којем кандидат треба да образложи мотиве за упис на специјалистичке 

академске студије 

 
Успех у претходном школовању до 70 бодова 

Мотиваципно писмо  до 30 бодова 

УКУПНО до 100 бодова 
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             У случају да више кандидата оствари подједнак број бодова, комисија може 
одлучити да организује интервју за те кандидате. У том случају, кандидати треба да 

буду обавештени бар 48 сати пре траженог доласка на разговор. 
 

Успех кандидата на пријемном испиту за упис на студијски програм 

специјалистичких академских студија  утврђује именована  комисија. 
 Комисија се састоји од три наставника одговарајуће катедре, од којих је један 

обавезно наставник који у тој школској години  преузима класу.     
Кандидат који на пријемном испиту не оствари укупно више од 50 бодова није 

положио пријемни испит и не стиче право рангирања  и уписа.  
 
 
IV  РАНГ ЛИСТА 

Члан 5. 
            Право рангирања стиче кандидат који је положио пријемни испит; 
            Рангирање се врши на основу укупног броја бодова остварених на пријемном 

испиту и броја бодова осварених по основу просечне оцене у току основних и мастер 

академских судија; 
            Ранг листа кандидата који су положили пријемни испит и стекли право уписа 

објављује се на огласним таблама и веб сајту Академије.  
            Кандидати који нису положили пријемни испит не стичу право рангирања и 

уписа. 
           Упис кандидата врши се на основу редоследа утврђеног на коначној ранг листи, 

у року, под условима и у оквиру броја места одређених и објављених  у Конкурсу за 
упис студената на специјалистичке академске студије. 
 

Члан 6. 
           Учесник Конкурса за упис студената на специјалистичке академске студије на 
Академији уметности Нови Сад, може поднети приговор на регуларност конкурса, 

регуларност испита, редослед кандидата за упис на специјалистичке академске  студије 
у року од 24 часа од дана објављивања прелиминарне ранг листе на огласним таблама и 

веб сајту Академије.  
           Приговор се подноси декану Академије. 
           По приговору учесника конкурса декан доноси решење у року од три дана од 

дана пријема приговора. 
           Учесник конкурса може у року од 24 часа од дана пријема решења из става 2. 
овог члана поднети жалбу Наставно-уметничко-научном  већу Академије. 
           Наставно-уметничко-научно  веће Академије решава по жалби у року од три дана 

од дана њеног пријема. 
           Одлука Наставно-уметничко-научног  већа Академије је коначна. 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 7. 
          За трошкове организовања и извођења испита утврђених одредбама овог  
Правилника,  кандидати  за  упис  на  Академију уплаћују новчану накнаду у време 
подношења  пријава на конкурс за упис. 
          Висину накнаде из става 1. овог члана за школску годину утврђује Савет 
Академије на предлог Наставно уметничког научног већа Академије. 
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Члан 8. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб сајту 

Академије а након усвајања од стране Сената Универзитета у Новом Саду. 
 
      

Члан 10. 
 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
критеријумима и поступку избора кандидата за упис на специјалистичке академске 
студије Академије уметности у Новом Саду ( бр. 02-688/1 од 07.05.2013. године).  
 
 
 
 

Председник Наставно уметничког научног већа 
                        Академије уметности 
 
           Мр Зоран Крајишник, ред. проф., декан                                                

                       


