ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ
У складу с Уверењима о акредитацији студијских програма, на студијске
програме мастер академских студија (даље: МАС) Факултета уметности, школске
2019/20. може се уписати:

ОДСЕК
ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Студијски програм
Глума
УКУПНО

Буџет
-

Самофинан.
2
2

Укупно
2
2

Уписне квоте усклађене су с 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 Србија у школској 2019/20. години (Одлука 05 број 612-4985/2019 од 23.
маја 2019. године). Расподела одобреног броја буџетских места за упис у прву
годину академских студија одређена је пропорционално у односу на број студената
на студијским програмима, који је назначен у уверењима о акредитацији студијских
програма Факултета.
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има:
– завршене одговарајуће основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ и
положен пријемни испит,
– завршене студије по прописима пре доношења Закона о високом
образовању и положен пријемни испит.
Пријемни испит полаже се након објављеног конкурса.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ОДСЕК ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Студијски програм ГЛУМА
Кандидат је обавезан да, приликом предаје докумената за полагање
пријемног испита, Комисији на увид достави кратку експликацију рада (до 3 стране
куцаног текста)коју сачињавају:
-

име и презиме кандидата,
предмет истраживања,
теоријско утемљење (стручна литература на коју ће се кандидати позивати)
сценографско и костимографско решење,
подела улога,
сарадници и
жељени ментор.

Такође,кандидати достављају биографију,мотивационо писмо и текстуални
предложак (драма или драматизација одређеног дела).
Ментор је, по правилу, наставник који је водио класу током основних студија,
али се, у договору с Катедром, студенту може доделити и други ментор.
Уколико кандидат има и професионалне резултате из медија – позоришта,
филма, радија и ТВ – прилаже и та дела, у електронској форми.
Пријемни испит представља јединствену целину и састоји се из практичног и
усменог дела:
•
-

•
-

Практични део
двадесет минута програма по избору кандидата (у обзир долази целовита
монодрамска структура или комбинација монолога, рецитације, беседа,
играчких, певачких или пантомимских етида и сл.) – највише 50 бодова
Усмени део:
одбрана практичног дела испита – највише 20 бодова

Практични део испита је елиминаторан.
Уколико комисија за пријемни испит сматра да је потребно проверити још неке
елементе, може од кандидата на самом испиту захтевати њихову проверу.
Максималан број бодова који кандидат може да оствари на полагању пријемног
испита је 100.
Избор и рангирање кандидата врши се:
• на основу успеха постигнутог у току основних академских студија – највише
30 бодова,
• успеха постигнутог на пријемном испиту – највише 70 бодова.
Кандидат који из практичног дела испита не освоји више од 50% бодова, не стиче
право да изађе на усмени део испита.

Конкурсни рок
Пријаве на конкурс

27.9.2019.-01.10.2019.

Пријемни испит

1.10.2019.

Прелиминарна ранг листа

1.10.2019.

Коначна ранг листа

3.10.2019.

Упис

3.10.2019.

Документација коју кандидати прилажу приликом пријављивања за полагање
пријемног испита:
•
•

•
•

пријава (добија се у Студентској служби),
oверена фотокопија дипломе и додатака дипломи; кандидати којима је у току
израда дипломе, треба да доставе уверење о завршеном претходном
школовању,
уверење о положеним испитима,
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 12.000,00
дин.

Напомена: Приликом пријављивања за полагање пријемног испита за упис на МАС
на Драмском одсеку, кандидати, осим напред наведених докумената, а уколико
имају професионалне резултате из медија – позоришта, филма, радија и ТВ –
прилажу и та дела, у електронској форми.
Додатна документација коју страни држављани прилажу приликом пријављивања
за полагање пријемног испита:
•
•
•

решење о извршеној нострификацији дипломе претходног степена студија,
доказ о здравственом осигурању,
доказ о познавању српског језика.

6. Документација коју кандидати прилажу приликом уписа на МАС:
•

•
•
•
•
•
•

oверена фотокопија дипломе и додатка дипломи; кандидати којима је у току
израда дипломе, треба да доставе уверење о завршеном претходном
школовању),
два обрасца ШВ-20,
индекс,
2 фотографије формата 3,5x4,5 cm,
доказ о уплати накнаде (за самофинансирајуће студенте),
доказ о уплати накнаде на име уписнине / школарине,
предлог теме/програма завршног рада /предлог ментора.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 120.000 динара. Прву рату
у износу од 30.000,00 дин. студенти уплаћују на дан уписа, а остатак школарине у
шест преосталих рата.
Накнаду за осигурање у износу од 550,00 динара плаћају сви кандидати
приликом уписа.
Школарина за стране држављане износи 3.000 €.
Све новчане накнаде уплаћују се на жиро рачун Факултета уметности у Звечану
број:

840-1495666-59
7. Упис страних држављана
Страни држављанин може се уписати на студијске програме мастер
академских студија под истим условима као и домаћи држављанин.
8. Контакт телефон: Студентска служба: 028/497-923

