
На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 

88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), члана 126. и 133. Статута Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 8/17, 6/18, 7/18, 2/19 и 3/19), одредаба Правилника 

о упису студената на студијске програма Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета 

у Нишу“ број 1/2019), члана 112. Статута Факултета уметности у Нишу, одредаба 

Правилника о упису студената на студијске програме Факултета уметности у Нишу и 

тачке 3.3. Заједничког конкурса Универзитета у Нишу за упис студената у прву годину 

мастер академских студија за школску 2019/2020. годину, Факултет уметности 

Универзитета у Нишу објављује  

 
ТРЕЋИ   К О Н К У Р С Н И   Р О К  

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 
 

Ред. 

број 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ буџет самофина-

нсирање 

1. Сликарство 
 

/ 5 

2. 

 
Графички дизајн / 5 

3. 

 
Музичка теорија  1 10 

4.  Извођачке уметности 
(модули: Клавир, Виолина, Контрабас, Флаута, Хорна, Соло 

певање, Хармоника и Удараљке) 

/ 10 

              УКУПНО 
 

1 30 

 

 

Висина школарине за упис самофинансирајућих студената на студијске програме 

мастер академских студија износи 120.000,00 динара. 

Висина школарине за упис страних држављана на студијске програме мастер 

академских студија износи 2.500 €, у динарској противвредности, по курсу Народне банке 

Србије, на дан уплате. 

Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа или у 4 

(четири) једнаке рате. 

На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је 

завршило одговарајуће основне академске студије, остварило најмање 240 ЕСПБ бодова и 

које положи пријемни испит. 

На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је 

стекло одговарајуће високо образовање по прописима који су важили до 10. септембра 2005. 

године, у трајању од најмање осам семестра и које положи пријемни испит. 

Страни држављанин може се уписати на студијске програме мастер академских 

студија под условима предвиђеним одредбама Заједничког конкурса Универзитета у Нишу 

за упис студената у прву годину мастер академских студија. 

На Студијски програм мастер академских студија – Музичка теорија може се уписати 

и лице које је завршило основне академске студије – Извођачке уметности и које положи 

допунске испите и пријемни испит. 

Допунски испит се састоји из главног предмета за који се аплицира на пријемном 

испиту и писане припреме за практичан час из једног од следећих наставних предмета: 

 Методика наставе музичке културе, 

 Методика наставе солфеђа. 

 



Главни предмети за које се аплицира на пријемном испиту су: 

 Хармонија са хармонском анализом, 

 Контрапункт, 

 Музички облици, 

 Вокална литература, 

 Методика наставе музичке културе, 

 Методика наставе солфеђа. 

Захтеви за полагање допунских испита  из главних предмета  одговарају наставним  

садржајима ових предмета на Студијском програму основних академских студија  - 

Музичка теорија. 

На Студијски програм мастер академских студија – Графички дизајн може се уписати 

и лице које је завршило основне академске студије из области ликовних и области 

примењених уметности и које положи допунске испите и пријемни испит. Допунски испити 

се састоје из три предмета графичког дизајна: Плаката, Графичких комуникација и 

Просторне графике. Захтеви за полагање допунских испита одговарају наставним 

садржајима ових предмета на Студијском програму основних академских студија – 

Графички дизајн. 

 

Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме мастер академских студија, 

приликом пријављивања на конкурс подносе: 

 Пријавни лист (добија се у Служби за наставу и студентска питања) 

 Фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном образовању 

 Очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична 

карта без чипа) 

 Уверење о положеним испитима  

 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 10.000,00 

динара, на текући рачун Факултета: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 

121-021  

 Доказ о уплати накнаде за полагање допунских испита (по испиту) у износу од 

2.000,00 динара, на текући рачун Факултета: 840-2012666-89, са позивом на 

број: 742 121-021  

 Доказ да су здравствено осигурани за академску 2019/2020. годину (само за 

стране држављане)  

 Уверење о познавању српског језика (само за стране држављане) 

 5 (пет) оригиналних дела из области и мапу са 10 (десет) цртежа у дигиталном 

облику (Студијски програм – Сликарство) 

 5 (пет) оригиналних дела из области у дигиталном облику (Студијски програм – 

Графички дизајн) 

 2 (два) приступна рада (Студијски програм – Музичка теорија) 

 Откуцан текст биографије (Студијски програм – Извођачке уметности)  

 Откуцан текст програма испита (Студијски програм – Извођачке уметности) 

 Списак значајнијих јавних наступа и добијених награда, са одговарајућом 

документацијом која доказује наведено  

 Лекарско уверење издато од стране надлежне здравствене установе, не старије од 

шест месеци (Студијски програм – Извођачке уметности, модули: Флаута, 

Хорна и Соло певање) 

  Нотни материјал (за кандидате који нису ангажовали корепетитора) 
 
 

 

 
 

 



Ближи критеријуми за упис студената на студијске програме мастер академских 

студија, програм пријемног испита, начин полагања и спровођења пријемног испита 

предвиђени су одредбама Правилика о упису студената на студијске програме Факултета и 

Правилника о мастер академским студијама Факултета.  

 

 

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК  

         Пријављивање кандидата обавиће се  у периоду од 28. октобра до 08. новембра  2019. 

године од 09
00

 до 14
00

 сати, у просторијама Факултета, у Улици кнегиње Љубице број 10. 

         Полагање пријемних испита обавиће се од 09. до 12. новембра 2019. године према 

утврђеном распореду који ће бити објављен на огласној табли и Интернет страници 

Факултета.  

    13. новембра 2019. године објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ    

    15. новембра 2019. године објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 

    16. новембра 2019. године  упис кандидата 

 

 

За све додатне информације кандидати се могу обратити Служби за наставу и 

студентска питања на телефон: 018/522–396 или путем електронске поште: 

snezanam@artf.ni.ac.rs 

 

mailto:snezanam@artf.ni.ac.rs

