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   УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

 

 

 

Нови Сад,  Ђуре Јакшића бр. 7 

  тел: 021/422-177 

факс: 021/420-187 

број жиро рачуна: 840-1451666-42 

www.akademja.uns.ac.rs   

 

ИНФОРМАТОР 

О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА  

ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА   

за упис студената на 

 специјалистичке академске студије студијског програма 

СКУЛПТУРА У ТЕРАКОТИ 

школске 2022/2023. године 

 

 

 

 

Нови Сад,  2022. године 



2 
 

ОПШТИ  УСЛОВИ 

               Специјалистичке академске студије имају 60 ЕСПБ бодова што одговара периоду 

од једне школске године или два семестра студирања, што је утврђено студијским 

програмом.  

 У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које 

положи 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. 

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

 

Кандидати по објављеном Конкурсу за упис на мастер академске студије у школску 

2022/2023. годину, пријаве на конкурс подносе искључиво електронски на мејл адресу  

                    aunsprijemni@uns.ac.rs 

тако што попуне пријавни лист и пошаљу га заједно са документацијом за пријемни 

испит у ПДФ формату. Обавезно назначити студијски програм и модул у наслову 

мејла. 

Доставља се један мејл по кандидату и укупно сви документи које кандидат шаље не 

треба да пређу збирно 12Мб. 

Напомена: Сви фајлови треба да буду именовани јасно и прецизно и да садрже у свом 

имену име и презиме кандидата (пример: Сведочанство - Петар Петровић.пдф, Петар 

Петровић.јпг.) 

Послата документација треба да буде комплетна и прецизно означена. 

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 

 - Личну карту 

  - Биографију 

             - Доказ о уплати новчане накнаде за пријемни испит  

mailto:aunsprijemni@uns.ac.rs
http://www.akademija.uns.ac.rs/
mailto:aunsprijemni@uns.ac.rs
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       Додатна документација за стране држављане која се подноси приликом пријављивања       

кандидата: 

- решење о извршеном признавању страних високошколских диплома о 

завршеним основним и мастер академским студијама 

- доказ о здравственом осигурању 

- доказ о познавању српског језика 

 

1. Вредновање постигнутог успеха основних и мастер студија  

 

      Успех кандидата на завршеним одговарајућим основним и мастер академским 

студијама вреднује се на следећи начин: 

 

 

   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 

 

2. Вредновање успеха постигнутог на пријемном испиту  

1. Пријемном испиту приступају кандидати са завршеним одговарајућим      

образовањем - основне академске студије и мастер академске студије са укупно 

остварених најмање  300 ЕСПБ бодова. 
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2.   Пријемни испит се полаже у септембарском конкурсном року.  

3.   Пријемни испит представља мотивационо писмо. 

 

Успех у претходном школовању до 70 бодова 

Мотиваципно писмо  до 30 бодова 

УКУПНО до 100 бодова 

 

       4.   У случају да више кандидата оствари једнак број бодова, комисија може  

             одлучити да организује интервју за те кандидате. У том случају, кандидати ће 

             бити обавештени 48 сати пре траженог доласка на разговор. 

 

        5.  Испитну Комисију чине најмање три наставника одговарајуће катедре.   

 

 

1) Укупан број бодова које кандидат остварује на пријемном испиту изражава се као 

просечан број бодова којим су кандидата оценили сви чланови комисије 

појединачно.  

2) Кандидат који на пријемном испиту не оствари више од 15 бодова није положио 

пријемни испит и не стиче право рангирања  и уписа. 

 

 

ДАТУМИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДРЖАВАЊЕ  

ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  СКУЛПТУРА У ТЕРАКОТИ   

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. 


