ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ДЕПАРТМАН ЗА ЛИКOВНE УМЕТНОСТИ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - СЛИКAРСTВO

АКАДЕМСКА 2022/2023. ГОДИНА

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу
Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 522 396
Е-mail: info@artf.ni.ac.rs
www.artf.ni.ac.rs

ПРИЈАВА КАНДИДАТА
20 - 25. јун 2022. године од 09:00 до 14:00 сати
Факултет уметности у Нишу, ул. Кнегиње Љубице бр 10
Потребна документација:
1. Фотокопије сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе;
2. Фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту;
3. Очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте;
4. Доказ о уплати 10.000 динара накнаде за полагање испита за проверу склоности и
способности; (уплата се врши на жиро рачун Факултета уметности 840-2012666-89 са позивом
на број 742 121-021).
5. Доказе о наградама освојеним на ликовним конкурсима током школовања;
6. Пријавни формулар (добија се у Служби за наставу и студентска питања Факултета);
7. Мапа радова (радове до максималних димензија 100x70 цм предати у картонској мапи фасцикли)
-најмање пет цртежа рађених по моделу (студија главе у природној величини, студија фигуре)
-најмање пет радова по личном избору кандидата (предео, мртва природа, слободна
композиција) и сл.
ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА се подносе на увид приликом пријаве на Факултет.

ДОПУНСКИ ИСПИТИ

Допунски испити (за кандидате без завршене средње школе) полагаће се према следећем
распореду:

Субота, 25. јун 2022. године
Факултет уметности, ул. Кнегиње Љубице 10
14:30 - 15:30

СРПСКИ ЈЕЗИК - писмени испит
(тема из области ликовне уметности)

15:30 - 16:30

СРПСКИ ЈЕЗИК - усмeни испит

16:30 - 17:30

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ - усмeни испит

Трошкови полагања допунског испита износе 2.000 динара по испиту.
Уплата се врши на жиро-рачун број 840-2012666-89 са позивом на број 742 121-021.
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Кандидат који није положио допунски испит не може приступити испиту за проверу
склоности и способности.
 Сви кандидати су у обавези да приликом полагања испита за проверу склоности и способности
код себе имају и своја лична документа (личну карту или пасош).

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - СЛИКAРСTВO

27. јун 2022. - 02. јул 2022. године
СРЕДЊА УМЕТНИЧКА ШКОЛА - Просторије Факултета, Првомајска 6, IV спрат
 Сви кандидати су у обавези да приликом полагања испита за проверу склоности и
способности код себе имају и своја лична документа (личну карту или пасош).
 Сви кандидати су у обавези да присуствују испиту за проверу склоности и
способности све време трајања испита (6 дана).
Понедељак, 27.06.2022. године

08:30

Идентификација кандидата и обавештење о спровођењу испита за
проверу склоности и способности на основу расписаног конкурса.
- Обавезно на увид лична карта или пасош -

09:00 - 13:00

ЦРТАЊЕ ПОРТРЕТА СА РУКАМА ПО ЖИВОМ МОДЕЛУ
Формат: 100 х 70 cm (натрон, акварел папир и сл). Техника: угљен,
графитна оловка, суви пастел.
Са собом понети: таблу 70х100 cm, крпу за брисање, гуму за брисање,
фиксир, селотејп, натрон папир, акварел папир, угљен, графитна
оловка или суви пастел.

Уторак, 28.06.2022. године

08:30

Идентификација кандидата и обавештење о спровођењу испита за
проверу склоности и способности на основу расписаног конкурса.
- Обавезно на увид лична карта или пасош -
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09:00 - 13:00

ЦРТАЊЕ ПОРТРЕТА СА РУКАМА ПО ЖИВОМ МОДЕЛУ

Среда, 29.06.2022. године
08:30

Идентификација кандидата - Обавезно на увид лична карта или пасош

09:00 - 13:00

ЦРТАЊЕ АКТА ПО ЖИВОМ МОДЕЛУ
Формат: 70 х 100 cm (натрон, акварел папир и сл). Техника: угљен,
графитна оловка, суви пастел.
Са собом понети: таблу 70 х 100 cm, крпу за брисање, гуму за брисање,
фиксир, селотејп, натрон папир, акварел папир, угљен, графитна
оловка или суви пастел.

Чeтвртaк, 30.06.2022. године
08:30

Идентификација кандидата - Обавезно на увид лична карта или пасош

09:00 - 13:00

ЦРТАЊЕ АКТА ПО ЖИВОМ МОДЕЛУ

Пeтaк, 01.07.2022. године
08:30

Идентификација кандидата - Обавезно на увид лична карта или пасош

09:00 - 13:00

ЦРТАЊЕ АКТА ПО ЖИВОМ МОДЕЛУ

Субoтa, 02.07.2022. године
08:30

Идентификација кандидата - Обавезно на увид лична карта или пасош

09:00 - 13:00

СЛИКАЊЕ МРТВЕ ПРИРОДЕ
Формат: 70 х 100 cm или 70 х 50 cm по избору кандидата (картонлепенка, акварел папир и сл.) Техника: темпера, гваш, акварел.
Са собом понети прибор за сликање (боје, четке, палете и посуде за
воду).

