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            Академија  уметности  је високошколска образовна уметничка и научна 

институција која изводи студије првог степена – основне академске студије, студије 

другог степена – мастер академске, специјалистичке студије и студије трећег степена – 

докторске академске студије из области музичке, ликовних, примењених, драмских 

уметности и друштвено хуманистичких наука-науке о уметностима.   

 Академија остварује студије у складу са правилима студирања заснованим на 

европском систему преноса и акумулације бодова (ЕСПБ бодови). 

           Мастер академске студије Позоришни облици имају 120 ЕСПБ бодова што 

одговара периоду од две школске године или четири семестра студирања, што је 

утврђено студијским програмом.  

 

ОПШТИ  УСЛОВИ 

              

 У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које положи 

пријемни испит. 

    Пријемни испит могу полагати лица која су завршила основне академске 

студије утврђене студијским програмом, остваривиши најмање 180 ЕСПБ. 

 

          Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

 

                Уз попуњен пријавни лист (преузима се са интернет странице Академије 

уметности www.akademija.uns.ac.rs)  кандидати подносе следећа документа на мејл 

адресу aunsprijemni@uns.ac.rs: 

  - Диплому о завршеним основним студијама  

  - Уверење о положеним испитима 

 - Мотивационо писмо  

  - Биографију 

 - Личну карту 

             - Доказ о уплати новчане накнаде за пријемни испит  

 

               Додатна документација за стране држављане која се подноси приликом 

пријављивања кандидата: 

- решење о извршеном признавању стране високошколске дипломе о 

завршеним основним академским студијама 

- доказ о здравственом осигурању 

- доказ о познавању српског језика 

             

П Р О Г Р А М 

 ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС  НА  

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

Вредновање постигнутог успеха основних студија и  вредновање успеха 

постигнутог на пријемном испиту 

 
УСПЕХ НА ПРЕТХОДНИМ 

СТУДИЈАМА 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ УКУПАН БРОЈ 

БОДОВА КОЈЕ 

КАНДИДАТ МОЖЕ 

ОСВОЈИТИ 
КАТЕГОРИЈА БОДОВИ КАТЕГОРИЈА БОДОВИ 

ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА  

  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ПРЕТХОДНОГ 

РАДА 

КАНДИДАТА 

0 - 30  

10,00 20 

9,99 -  9,50 17 

9,49 -  9,00 14 

8,99 – 8,50 10 

http://www.akademija.uns.ac.rs/
mailto:aunsprijemni@uns.ac.rs
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8,49 -  8,00 8 

7,99- 7,50 6 

7,49- 7,00 4 

6,99- 6,50 2 

6,49- 6,00 1 

 МОТИВАЦИОНО 

ПИСМО 

0 - 10 

ИНТЕРВЈУ СА 

КАНДИДАТОМ 

0 - 40 

  

УКУПНО       0 – 20 УКУПНО  0 - 80 100 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА:  

- ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕТХОДНОГ РАДА КАНДИДАТА Кандидат треба да приложи 

видео материјал са деловима пројеката које је радио из области сценске уметности, или 

из области примењеног позоришта (рад са драмским групама, драмаски рад у учионици, 

рад са маргиналним групама, рад у друштвеној зајефдници уз примену драмских 

метода...), уз неопходно објашњење у писменој форми. Уколико није могуће приложити 

видео материјал, могуће је направити и презентацију са укљученим слајдовима (Power 

Point). 

- МОТИВАЦИОНО ПИСМО кандидат предаје заједно са конкурсном документацијом. У 

њему треба да, писмено и артикулисано, образложи своју жељу да на овај начин настави 

школовање. Писмо треба да буде најмање 1, а највише 3 куцане стране формата А4, уз 

употребу фонта величине 12. 

- ИНТЕРВЈУ СА КАНДИДАТОМ: Кандидат треба пред комисијом да образложи своје 

интересовање за ову област и  да буде спреман да говори и свом претходном искуству и 

о плановима за будућност.  

ДАТУМИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДРЖАВАЊЕ  

ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА НА ДEПАРТМАНУ  ДРАМСКИХ  УМЕТНОСТИ   
БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ 

 

НАПОМЕНЕ:  

 

1. Кандидати   су   обавезни   да   прикажу   личну   карту   ради  идентификације за 

време полагања испита. 

2. Уношење мобилних телефона и помоћних уређаја у просторије где  се полаже  

испит, најстрожије је забрањено. 

3. Кандидати који не положе пријемни испит дужни су да  подигну своја документа 

у року од 5 дана по објављивању резултата конкурса. 
 

РАНГ ЛИСТА 

 

1. Право рангирања ради уписа стиче кандидат који је положио пријемни испит. 

2. Рангирање се врши на онову укупног броја бодова оставрених на пријемном 

испиту и броја бодова остварених по основу просечне оцене на основним 

академским студијама. 
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3. Ранг листа кандидата који су положили пријемни испит и стекли право уписа 

објављује се на огласним таблама Академије. 

4.  Кандидати који нису положили пријемни испит не стичу право рангирања и 

уписа. 

5. Упис кандидата врши се на основу редоследа утврђеног на ранг листи и у року 

објављеном у Конкурсу за упис студената у прву годину основних студија. 

6. Учесник конкурса за упис може поднети приговор на регуларност конкурса, 

регуларност испита, редослед кандидата за упис на мастер академске студије  у 

року од 24 сата од објављивања ранг листе на огласним таблама Академије. 

7. Приговор се подноси декану Академије. 

8. По приговору учесника конкурса декан доноси решење у року од три дана од дана 

пријема приговора. 

       11. Одлука декана је коначна. 


