УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских
студија у школској 2019/2020. години
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7
Телефон: 021/420-187
Факс: 021/420-187
Служба за студије и студентска питања, телефон: 021 422-177, лок.2
Жиро рачун: 840-1451666-42
E-mail: aofarts@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.akademija.uns.ac.rs
1. Број слободних места за упис студената:
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
На Академију уметности Нови Сад се може уписати укупно 223 студента, и то:
- 154 студента чије се образовање финансира из буџета и
- 69 самофинансирајућих студената
На поједине департмане може се уписати следећи број студената:
Број студената
Департман

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Музичке уметности

62

21

83

Ликовних уметности

41

24

65

Драмских уметности

46

9

55

5

15

20

154

69

223

Интердисциплинарне
студије (програм Дизајн
видео игара-ИТ област)
Укупно

Од наведеног укупног броја студената у оквиру сваког департмана на поједине студијске
програме, може се уписати следећи број студената:
ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Број студената
Студијски програм
Композиција

Буџет

3

Самофинансирање

Укупно

1

4

Школарина
Школарина
Школарина
за странце
(динара)
(евра)
1.500 €
125.000,00

1

Извођачке уметности
Модули:
Клавир
Харфа
Оргуље
Гитара
Гудачки
инструменти
(подмодули: виолина,
виолончело, контрабас)

Дувачки

37

10

47

125.000,00

1.500 €

8
1
1
1
13

2
1
/
1
3

10
2
1
2
16

125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00

1.500
1.500
1.500
1.500

125.000,00

1.500 €

125.000,00

1.500 €

виола,

инструменти

10

2

€
€
€
€

12

(подмодули: флаута, кларинет,
обоа, фагот, хорна, труба,
тромбон, туба, саксофон)

Удараљке
Соло певање

1
2

/
1

1
3

125.000,00
125.000,00

1.500 €
1.500 €

Музикологија
Етномузикологија
Музичка педагогија

3
3
16

1
5
4

4
8
20

125.000,00
125.000,00
125.000,00

1.500 €
1.500 €
1.500 €

62

21

83

Укупно

ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Број студената
Студијски програм
Ликовне уметности
Модули:
Сликарство
Вајарство
Графика
Нови ликовни медији
Фотографија
Примењене уметности и
дизајн
Модули:
Графички дизајн
Илустрација
Дизајн ентеријера
Укупно

Буџет

Школарина

28

Самофинан
сирање
15

10
4
5
5
4
13

6
2
3
3
1
9

16
6
8
8
5
22

125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

125.000,00

1.500 €

6
3
4
41

4
3
2
24

10
6
6
65

125.000,00
125.000,00
125.000,00

1.500 €
1.500 €
1.500 €

Укупно

Школарина
(динара)

43

125.000,00

Школарина
за странце
(евра)
1.500 €
€
€
€
€
€

ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина
(динара)

Школарина
за странце
(евра)

2

Глума на српском
језику
Драматургија*
Аудиовизуелни медији
Модули:
Продукција
Монтажа
Камера
Дизајн светла
Снимање и диз. звука
Анимација и виз.ефек
Глума на мађарском
језику *
Укупно

10

/

10

/

1.500 €

4
24

1
6

5
30

125.000,00
125.000,00

1.500 €
1.500 €

4
4
4
4
4
4
8

1
1
1
1
1
1
2

5
5
5
5
5
5
10

125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

46

9

55

€
€
€
€
€
€
€

* - Студијски програми се уписују сваке друге године
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ
Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина
(динара)

Дизајн видео игара

5

15

20

125.000,00

Школарина
за странце
(евра)
1.500 €

Пријављивање и упис кандидата по афирмативним мерама:

Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за спровођење
уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на
високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2019/2020.
годину (''Службени гласник РС'' број: 36/2019 од 24.05.2019.), Програмом афирмативе
мере уписа лица са инвалидитетом, Програмом афирмативне мере припадника ромске
националне мањине и Обрасцима Изјава ближе је уређено пријављивање и упис на студије
лица са инвалидитетом, припадника ромске националне мањине и држављана Р. Србије
који су средњу школу завршили у иностранству. Наведени документи налазе се на сајту
Академије уметности у Новом Саду: www.akademija.ac.rs/prijemni
На Академију уметности се, у складу са Одлуком о броју студената за упис у прву годину
основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета
АПВ на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2019/2020. години
(127 Број: 612-26/2019 од 22.05.2019.) може уписати следећи број студената по основу
афирмативних мера: студената са инвалидитетом: 2, студената ромске националности: 2 и
дражављана Р. Србије који су завршили средњу школу у иностранству: 2.
2. Услови конкурисања:
Упис у прву годину основних академских студија је условљен полагањем пријемног испита.
Рангирање кандидата који су положили пријемни испит се врши на основу резултата показаних
на пријемном испиту и успеха оствареног у претходном школовању. Кандидати који нису
положили пријемни испит се не рангирају.
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ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Пријемном испиту могу приступити:







Кандидати са одговарајућим средњим образовањем музичке струке (смер музички извођач или
музички сарадник).

Кандидати са одговарајућим средњим образовањем музичке струке неодговарајући
смер - полажу инструмент (кандидати за студијски програм Извођачке уметности, за
модуле инструмента и модул Соло певање);
Кандидати са неодговарајућим средњим образовањем, који положе диференцијалне испите по
програму средње музичке школе из предмета: Солфеђо, Теорија музике, Хармонија,
Контрапункт, Музички облици, Музички инструменти, Упоредни клавир (кандидати за
студијски програм Музикологија, студијски програм Етномузикологија, студијски програм
Музичка педагогија, студијски програм Композиција и студијски програм Извођачке
уметности-модул Соло певање), Музички фолклор (кандидати за студијски програм
Етномузикологија), Историја музике (кандидати за студијски програм Музикологија),
инструмент (кандидати за студијски програм Извођачке уметности, модули инструмента и
модул Соло певање).
Изузетно пријемном испиту на Департману музичке уметности студијски програм Извођачке
уметности, модул Клавир, модул Гитара, модул Оргуље, модул Харфа, модул Гудачки
инструменти, модул Дувачки инструменти, модул Удараљке и модул Соло певање могу
приступити и лица са непотпуним средњим образовањем, односно завршеном
осмогодишњом школом ако пре полагања пријемног испита положе допунске испите из
предмета: Српски језик, Књижевност, Уметност, Историја и Психологија, по програму
гимназије - општи студијски програм. Форма испита је тест. Кандидат који оствари више од
50% позитивних одговора стиче право полагања диференцијалних испита по програму средње
музичке школе из предмета: Инструмент – Соло певање, Солфеђо, Теорија музике, Хармонија,
Контрапункт, Музички облици и Музички инструменти.

ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Пријемном испиту могу приступити:
● Кандидати са одговарајућим средњим образовањем у четворогодишњем трајању ликовне и
просветне струке, гимназије или свих средњих стручних школа које у свом наставном плану и
програму садрже неки од следећих предмета Историја уметности, Ликовна култура, Визуелна

култура, Теорија форме, Ликовни елементи, Уметност и визуелно опажање, Естетика и
др. (у трајању од две школске године).
●

Кандидати са неодговарајућим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, који
положе диференцијални испит из предмета Ликовна култура, по програму гимназије друштвени смер.

ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Пријемном испиту могу приступити:
Студијски програм - Глума на српском језику
Студијски програм - Глума на мађарском језику


Кандидати са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем или трогодишњем
трајању свих струка и смерова.

Студијски програм – Драматургија


Кандидати са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању свих струка
и смерова.
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Студијски програм - Аудиовизуелни медији (модули: Продукција за аудиовизуелне медије,
Монтажа у аудиовизуелним медијима, Камера, Дизајн светла, Снимање и дизајн звука, Анимација
и визуелни ефекти)
 Кандидати са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању свих струка
и смерова.
Студијски програм – Дизајн видео игара


Кандидати са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању свих струка
и смерова.

3. Полагање пријемног испита:
Програм пријемних испита прописан је Правилником Академије уметности о критеријумима и
поступку избора кандидата за упис на основне академске студије и Информаторима о
програмским садржајима пријемних испита за упис на основне академске студије Академије
уметности, који су објављени на сајту Академије уметности: www.akademija.uns.ac.rs
4. Конкурсни рокови:

ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК
20.06.2019.

Подношење докумената

21. и 22.06.2019.

Допунски и диференцијални испити

21.06.2019. – 29.06.2019.

Пријемни испити
Резултати пријемног испита

04.07.2019.

Прелиминарна ранг листа

10.07.2019.

Коначна ранг листа

12.07.2019.

Упис у прву годину
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

03.09.2019.

Подношење докумената

од 04. до 13.09.2019.

Диференцијални и пријемни испити
Резултати пријемног испита

16. 09.2019.

Прелиминарна ранг листа

20.09.2019.

Коначна ранг листа и упис у прву годину
ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

19.06.2019.

Подношење докумената

19.06.2019.

Диференцијални испити
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20.06.2019.

Подношење мапа уметничких радова

24.06. – 25.06.2019.

Прелиминарни испит из цртања (Студијски
програм Ликовне уметности, модули: Нови
ликовни медији, Фотографија и студијски
програм Примењене уметности и дизајн, модули:
Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Илустрација)

24.06. – 25.06.2019.

Стручни испит из цртања (Студијски програм
Ликовне уметности, модули: Сликање, Графика,
Вајање)

27.06. – 30.06.2019.

Пријемни испит - вишедневни рад у класама
цртања и стручних дисциплина

04.07.2019.

Резултати пријемног испита
Прелиминарна ранг листа

10.07.2019.

Коначна ранг листа

11.07.2019.

Упис у прву годину
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
Подношење докумената

04.09.2019.
09,00 – 13,00
04.09.2019. у 14 часова

Диференцијални испити

05.09.2019.

Подношење мапа уметничких радова

oд 07.09.2019. до 13.09.2019.

Пријемни испити
Резултати пријемног испита

16. 09.2019.

Прелиминарна ранг листа

20.09.2019.

Коначна ранг листа и упис у прву годину
ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

18.06.2019.
09,00 – 13,00 часова
у Ђуре Јакшића 7

19.06.2019.
09,00 – 13,00 часова
у Ђуре Јакшића 7

Подношење докумената за студијски програм
Глума на српском језику, Глума на мађарском
језику и Драматургија
Кандидати за Драматургију - предају и своје
радове (у 5 примерака у штампаној и
електронској форми)
Подношење докумената за студијске програме
Дизајн видео игара и Аудиовизуелни медији,
модули: Продукција за аудиовизуелне медије,
Монтажа у аудиовизуелним медијима, Камера,
Дизајн светла, Снимање и дизајн звука,
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Анимација и визуелни ефекти
19.06.2019.
у 09,00 часова
21.06.2019.
у 09,00 часова

Почетак пријемних испита за студијски програм
Глума на мађарском језику
Почетак пријемних испита за студијски програм
Глума на српском језику

Косовској улици 33

Почетак пријемних испита за студијске програме
Дизајн видео игара и Аудиовизуелни медији,
модули: Продукција за аудиовизуелне медије,
Монтажа у аудиовизуелним медијима, Камера,
Дизајн светла, Снимање и дизајн звука,
Анимација и визуелни ефекти

28.06.2019.

Почетак пријемних испита за студијски програм
Драматургија

21. 06.2019.
од 10,00 часова у

у 12,00 часова

Резултати пријемног испита
04.07.2019.

Прелиминарна ранг листа за све студијске
програме

10.07.2019.

Коначна ранг листа и упис у прву годину
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

05.09.2019.

Подношење докумената

09,00 – 13,00
oд 10.09.2019. до 15.09.2019.

Пријемни испити
Резултати пријемног испита

16. 09.2019.

Прелиминарна ранг листа

20.09.2019.

Коначна ранг листа и упис у прву годину

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Пријаве на конкурс се предају у Служби за студије и студентска питања Академије уметности.
Потребна су следећа документа:
- ПРИЈАВА (добија се на портирници Академије уметности)
- ДИПЛОМА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (фотокопија-не мора бити оверена)
- СВЕДОЧАНСТВА сва четири разреда средње школе (фотокопије-не морају бити оверене)
- БИОГРАФИЈА
- ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ (ОРИГИНАЛ СЕ ПОДНОСИ НА УВИД); у случају
чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту;
- ТРИ ФОТОГРАФИЈЕ (формат 4,5 х 3,5 цм)
6. Новчане накнаде:
- ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
- Кандидати са непотпуном средњом школом уплаћују 4.000,00 дин. за допунске и
2.000,00 дин. по диференцијалном испиту.
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-

Кандидати са неодговарајућом средњом школом уплаћују 2.000,00 дин. по
диференцијалном испиту.
Кандидати који приступају пријемном испиту уплаћују 5.500,00 дин.
ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Сви кандидати уплаћују 5.500,00 дин. за преглед уметничких радова и
прелиминарни односно стручни испит из стручно уметничке дисциплине Цртање.
Кандидати са неодговарајућом средњом школом уплаћују 2.000,00 дин. за
диференцијални испит.
Кандидати који приступају пријемном испиту уплаћују 5.500,00 дин за вишедневни
рад у класама цртања и ужих стручних дисциплина.

-

ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Сви кандидати уплаћују 5.500,00 дин. за први део пријемног испита.
Кандидати који положе први део пријемног испита уплаћују 5.500,00 дин. за
вишедневни рад, који претходи полагању другог дела пријемног испита.

-

Трошкови уписа за кандидате који положе пријемни испит износи 5.500,00 дин.
Висина школарине за сaмофинансирајуће студенте основних академских и мастер
академских студија на Академији уметности у Новом Саду износи 125.000,00
динара у складу са Одлуком Савета Академије уметности за школску 2019/20.
годину.

НАПОМЕНА: На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија

у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата на ранг листи објављује се на основу Правилника о критеријумима и
поступку избора кандидата за упис у прву годину основних академских студија
(видети сајт www.akademija.uns.ac.rs ).
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Учесник конкурса за упис, може поднети писмени приговор на ранг листу, декану Академије
уметности, у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе.
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин може се уписати на студијске програме основних академских студија под
истим условима као и домаћи држављанин.
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- решење о извршеном признавању стране дипломе о завршеној средњој школи
- доказ о здравственом осигурању
- доказ о познавању српског језика
Признавање страних школских исправа у основном и средњем образовању врши се у Агенцији за
квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51.

(http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=1102&PHPSESSID=tm5a77h935stlif1u2
p6vkbok1).
10. Напомена:
Служба за студије и студентска питања:

021/422-177 лок. 2
021/422-176 лок. 2
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Декан Академије уметности
Нови Сад
Проф. Синиша Бокан
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