
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САД 

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 

      Дел. бр. 02-937/1 

      Дана: 08.06.2022. 

НОВИ САД 

 

На основу члана 57. Статута Академије уметности Нови Сад (пречишћен текст 

бр. 02-1156/1 од 12.11.2021. године), сходно одредбама члана 142. став 1.  Закона о 

основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању 

звања наставника, васпитача и стручних сарадника (''Службени гласник'' бр. 85/2013), 

Наставно уметничко научно веће Академије уметности је на седници одржаној дана 

30.05.2022. године усвојило 

ПРАВИЛНИК 

О ПОЛАГАЊУ ДОДАТНИХ ИСПИТА ИЗ ПЕДАГОШКО - ПСИХОЛОШКО - 

МЕТОДИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА НА АКАДЕМИЈИ УМЕТНОСТИ  

УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ  

 

Члан 1. 

Правилником о полагању додатних испита (у даљем тексту: Правилник) се регулише 

начин одобравања и полагања испита из педагошко - психолошко - методичке групе 

предмета (у даљем тексту: ППМ група) у циљу остваривања услова предвиђених 

чланом 142. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник'' 

РС бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 68/2020). 

Правилник регулише право студента који је током студија имао могућност да полаже 

предмете из ППМ групе, у складу са акредитованим програмом према тада важећим 

стандардима и који је стекао диплому из области ликовних уметности, примењених 

уметности и дизајна, музичке уметности и науке о уметностима да оствари потребне 

додатне ЕСПБ бодове ради стицања услова за полагање испита за лиценцу наставника, 

васпитача и стручних сарадника. 

Члан 2. 

Право подношења молбе и полагања предмета из ППМ групе имају само дипломирани 

студенти,  наведени у члану 1 који су диплому стекли на Академији уметности Нови 

Сад   и који имају потребу за додатним полагањем испита из ППМ групе предмета, а у 

складу са Законом о основама система и образовања (члан 142) који предвиђа 

неопходних 30 ЕСПБ бодова за предмете из ППМ групе, од којих минимум по 6 бодова 

из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, као и 6 ЕСПБ бодова 

методичке праксе у установи.   

Правилником је искључиво прописан програм и процедура стицања додатног броја 

ЕСПБ бодова из ППМ групе предмета у складу са законском регулативом за оне 

студенте који су диплому стекли на Академији уметности Нови Сад и који су током 



претходног школовања похађали ППМ групу предмета у оквиру акредитованих 

студијских програма. 

Правилник не подразумева полагање целокупног програма 36 ЕСПБ ради стицања 

услова за полагање испита за лиценцу за рад у образовању. 

Члан 3. 

Дипломирани студент, који испуњава услове предвиђене овим Правилником, подноси 

Комисији за полагање ППМ групе предмета на Академији образложену молбу за 

полагање додатних испита из психолошких, педагошких и методичких дисциплина.  Уз 

молбу, потребно је да студент приложи диплому о завршеним мастер академским 

студијама на Академији и додатак дипломи односно увeрење о завршеним мастер 

академским студијама на Академији и уверење о положеним испитима. 

Члан 4. 

Кандидат је дужан да плати надокнаду за полагање недостајућих испита у складу са 

бројем недостајућих ЕСПБ бодова, тј. степеном оптерећења које носи сваки предмет. 

Висина надокнаде за вредност ЕСПБ бода утврђује се одлуком Савета Академије 

уметности у Новом Саду. 

Члан 5. 

Комисију за полагање ППМ групе предмета чине наставници који на Академији 

реализују часове из предмета који припадају психолошким, педагошким и методичким 

дисциплинама. Комисију именује Наставно уметничко научно веће Академије. 

Члан 6. 

Комисија за полагање ППМ групе предмета разматра молбу кандидата и решењем 

утврђује листу недостајућих испита, односно број ЕСПБ бодова у односу на 

акредитовани студијски програм који се тренутно реализује на Установи и који 

обухвата предмете из ППМ групе (психологија, педагогија, методика и пракса у 

установи), као и у односу на Закон којим се прописију услови за рад наставника, 

васпитача и стручних сарадника. Листа предмета, садржаја, литература и консултације 

са кандидатима се организују у договору са кандидатом и предметним професором. 

Члан 7. 

Кандидати имају право полагања испита из ППМ групе предмета у складу са овим 

Правилником, након што испуне услове који су предвиђени акредитованим студијским 

програмима који се тренутно реализују на Установи из групе ППМ  предмета. 

Кандидатима који су испунили све обавезе и положили испите у складу са решењем 

Комисије   издаје се уверење о положеним испитима које садржи листу положених 

испита, оцену и њихову ЕСПБ вредност. 

Кандидатима који су стекли услов за издавање уверења из става 2 овог члана, 

Академија може на њихов захтев издати јединствену потврду о стеченим бодовима из 

психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току трајања редовних студија и 

бодова стечених савладавањем програма у оквиру акредитованих студијских програма 

након дипломирања, у складу са овим Правилником.  



Члан 8. 

Правилник ступа на снагу даном усвајања. 

 

     Председник Наставно уметничког научног већа 

       Синиша Бокан, ред. проф. 

 


