
На основу члана 98. и 100. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 88/2017, 
27/2018, 73/18, 67/19 и 6/20), члана 126. и 133. Статута Универзитета у Нишу («Гласник 
Универзитета у Нишу» број 8/17, 6/18, 7/18, 2/19 и 3/19 и 4/19), члана 10. и 15-18. Правилника 
о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у 
Нишу» број 1/2019) и у складу са Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за 
упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из 
буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2020/2021. 
годину («Службени гласник РС» број 76/2020 и 84/20) и Одлуке Сената Универзитета у Нишу о 
броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија 
који се самофинансирају, број СНУ 8/16-01-003/20-052 од 16.03.2020. године и број СНУ 
8/16-01-005/20-003 од 03.06.2020. године и СНУ број 8/16-01-009/20-003 од 18.09.2020. 
године за школску 2020/2021.годину  
 

У Н И В Е Р З И Т Е Т  У  Н И Ш У 
О Б Ј А В Љ У Ј Е 

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС   
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ    
 1.1. У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које jе: 

- завршило основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило 
најмање 180 ЕСПБ бодова- ако мастер студије имају 120 ЕСПБ бодова; 

- завршило основне академске студије утврђене студијским програмом и оставрило 
најмање 240 ЕСПБ бодова- ако мастер студије трају 60 ЕСПБ бодова. 

1.2. У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је 
завршило основне академске студије и остварило 180 ЕСПБ бодова и мастер академске 
студије и остварило 120 ЕСПБ бодова, под условом да је писани захтев за упис поднело 
најкасније до истека рока за упис у наредну школску годину и ако факултет има 
просторне и друге услове и ако укупан број студената за ту годину студија није попуњен. 
Лице које је претходно завршило мастер академске студије може се уписати у статусу 
студента који се сам финансира. 
 1.3. Студијским програмом мастер академских студија одређују се области 
претходно завршених студија које се сматрају одговарајућим за упис на мастер 
академске студије и број претходно остварених бодова. 

1.4. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу 
опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија, дужине студирања и на 
основу других услова из конкурса за упис на студије другог степена за ту школску 
годину. 

1.5. Упис на мастер академске студије може се условити претходно положеним 
пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са 
општим актом факултета. 

1.6. Наставно-научно веће факултета може одредити стручну комисију која ће дати 
мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати 
студенти у случајевима када студијски програми претходно завршених студија нису 
одговарајући. 

1.7. Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току 
спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и 
Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на 
факултету. 

1.8. Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији 
предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

1.9. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у 
конкурсу, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на 
коначној ранг листи. 
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  1.10. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као 
и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави признату диплому о 
претходном образовању и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског 
језика односно енглеског језика ако се акредитовани мастер студијски програм реализује на 
енглеском језику, осим учесника конкурса држављана република бивше СФРЈ, као и доказ о 
здравственом осигурању. 
 
  2. БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА 
 2.1. Број студената које ће факултети у саставу Универзитета у Нишу уписати у 
прву годину мастер академских студија одређен је овим конкурсом. 

2.2. Висину школарине утврђује сваки факултет. 

 3. КОНКУРСНИ РОКОВИ 
3.1. Први уписни рок 
3.1.1. Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у 

периоду од 07. октобра 2020. године до 23.октобра 2020.  године.  
3.1.2. Полагања пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг 

листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и 
упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће 
се у периоду од: 26.октобра 2020. до 31. октобра 2020. године. 
 3.1.3. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата на огласној табли и 
интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је 
декан.  

3.1.4. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја 
утврђеног за упис.  

3.1.5. За непопуњена места у првом уписном року, факултети ће на огласним 
таблама и својим интернет страницама објавити други уписни рок.  

 
3.2. Други уписни рок  

3.2.1. Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у 
периоду од 04. новембра 2020. године до 13. новембра 2020.  године. 

3.2.2. Полагања пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг 
листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и 
упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће 
се у периоду од: 16. новембра  2020. до 20. новембра 2020. године. 
 3.2.3. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата на огласној табли и 
интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је 
декан.  

3.2.4. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја 
утврђеног за упис.  
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4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ 

 4.1. Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:  
- фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија, 
- фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на 
претходним нивоима академских студија, 

- очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 
(лична карта без чипа). 

 4.2. Документација која се подноси приликом уписа: 
- оверена фотокопија стечених диплома на претходним нивоима академских 

студија, 
- оверена фотокопија додатка дипломи или уверења о положеним испитима 

на претходним нивоима академских студија, 
- очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 

(лична карта без чипа). 
- два обрасца ШВ-20, 
- индекс, 
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см и једну формата 2,5 х 2 и 
- доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају. 

  Фотокопијe докумената кандидата који нису стекли право уписа се не враћају. 

Ближа обавештења о условима уписа и полагања пријемног испита налазе се на 
огласним таблама и интернет странама факултета Универзитета у Нишу. 

Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на огласној табли одговарајућег 
факултета и на интернет страници  Универзитета у Нишу  www.ni.ac.rs. 
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ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ 
Ниш, Кнегиње Љубице бр. 10 

Тел/факс: 018/522-396 
E-mail: info@ artf.ni.ac.rs 

 
 

Ред. 
број 

 
Студијски програм 

Број студената 
финансираних 

из буџета 

Број 
студената 

који плаћају 
школарину 

Укупан 
број 

студената

1. Сликарство 5 5 10 
 

2. Графички дизајн  5 5 10 
 

3. 
 

Музичка теорија  10 10 20 

4. Извођачке уметности  
(модули: Клавир-6, Виолина-4, 
Виола-1, Виолончело-1, 
Контрабас-1, Кларинет-1, 
Флаута-2, Хорна-1, Соло певање-
3, Гитара-2, Хармоника-2 и 
Удараљке-2) 
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            У К У П Н О: 30 36 66 
 

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. 
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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 2020/2021. 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: Кларинет, 
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.  

 
КОНКУРСНИ РОКОВИ 
ПРВИ УПИСНИ РОК  

       Пријављивање кандидата обавиће се  у периоду од 7. октобра до 23. октобра  2020. 
године од 0900 до 1400 сати, у просторијама Факултета, у Улици кнегиње Љубице број 10. 
       Полагање пријемних испита обавиће се 26. и 27. октобра 2020. године према 
утврђеном распореду који ће бити објављен на огласној табли и Интернет страници 
Факултета.  

    28. октобра 2020. године објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ.   
    30. октобра 2020. године објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ. 
    31. октобра 2020. године  упис кандидата.           
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ДРУГИ УПИСНИ РОК  
       Пријављивање кандидата обавиће се  у периоду од 4. новембра до 13. новембра  
2020. године од 0900 до 1400 сати, у просторијама Факултета, у Улици кнегиње Љубице број 
10. 
       Полагање пријемних испита обавиће се 14. и 16. новембра 2020. године према 
утврђеном распореду који ће бити објављен на огласној табли и Интернет страници 
Факултета.  

    17. новембра 2020. године објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ.    
    19. новембра 2020. године објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ. 
    20. новембра 2020. 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 

 
 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Ул. Ћирила и Методија бр. 2 

Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141 или 
514-311 локал 105, Телефакс: 514-310 

www.filfak.ni.ac.rs 
 

 
Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину мастер 

академских студија (једногодишње студије) школске 2020/2021. године 318 студената: 
100 буџетских студената и 218 самофинансирајућих. 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА: 
Ред.
бр. 

Студијски програм 
из 

буџета 
самофина-
нсирање 

укупно 

1. Мастер академске студије филозофије 2    5 7 
2. Мастер академске студије историје 9   15 24 
3. Мастер академске студије психологије  

     Модул: Клиничка психологија 
     Модул: Социјална психологија 
     Модул: Развојно-педагошка психологија 
     Модул: Психологија рада 

19   40 59 

4. Мастер академске студије педагогије 
     Модул: Педагогија 
     Модул: Социјална педагогија 

11  33 44 

5. Мастер академске студије социологије 
     Модул: Социјална политика  
     Модул: Васпитно-образовни  
     Модул: Научноистраживачки  
     Модул: Културолошки  

3   7 10 

6. Мастер академске студије социјалног рада  6   9 15 
7. Мастер академске студије комуникологије 7  15 22 
8. Мастер академске студије англистике 19  31 50 
9. Мастер академске студије филологије 

Модул: Српска и компаративна књижевност 
Модул: Српски језик 
Модул: Методика наставе српског језика и књиж. 
Модул: Књижевност и филм 

11   
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