КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ
На Факултету уметности Звечан се може уписати укупно 29 студената, и то:
- 16 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 13 самофинансирајућих студената
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Школарина за самофинансирајуће студенте износи 120.000 динара.
Школарина за стране држављане износи 1.000 €.
Правилник о критеријумима и поступку избора кандидата за упис на мастер академске
студије видети на сајту www.art.pr.ac.rs
1. У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има:
1.1 Завршене одговарајуће основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ бодова,
општу просечну оцену од најмање 8,00 и просечну оцену најмање 8,00 из предмета
који дефинишу струку главног предмета.
1.2 Лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом
образовању, а које је остварило општу просечну оцену од најмање 8,00 и просечну
оцену најмање 8,00 из предмета који дефинишу струку главног предмета.
2. Пријемни испит се полаже након објављеног конкурса.

3. Програм пријемних испита прописан је Правилником о критеријумима и
поступку избора кандидата за упис на мастер академске студије.
Одсеек департман ликовних уметности
Студијски програми: Сликарство, Вајарство, Графика и Графички дизајн
Кандидат је обавезан да седам дана пре изласка на пријемни испит достави комисији
на увид следеће:
-

-

Портфолио (10 реализованих радована из уже уметничке области
са евентуалном пратећом презентацијом: скицама, фотографијама,
видео записима..), са назнаком студијског програма за који
конкурише (Сликарство, Вајарство, Графика и Графички дизајн);
Биографске податке и податке о излагачкој активности у
електронској форми;
Предлог теме дипломског рада (са назнаком ментора).

Одсеек департман музичке уметности
Студијски програм Клавир
Пријемни испит подразумева проверу кандидата на основу изведеног програма који
обухвата:
- Композицију из периода барока,
- један став сонате (обавезно у форми сонатног облика) и
- виртуозну композицију.
Уколико комисија за пријемни испит сматра да је потребно проверити још неке
елементе, може захтевати на самом испиту од кандидата проверу истих.
Студијски програм Флаута
Пријемни испит подразумева проверу кандидата на основу изведеног програма који
обухвата програм из три различите епохе, а подразумева обавезно:
- извођење концерта за флауту и оркестар,
- Сонату или Фантазију Г.Ф. Телемана,
- Виртуозни комад.
Напомена: Кандидати који конкуришу за студијске програме виолина и флаута су у
обавези да обезбеде клавирског сарадника.
Студијски програм Виолина
Пријемни испит подразумева проверу кандидата на основу изведеног програма који
обухвата:
- Спори став и фуга из једне од соната за виолину соло J.S.Baha (оба
става морају бити из исте сонате),
- Први став једног од концерта за виолину и оркестар W.A. Mocarta са
каденцом,
- Један од концерата за виолину и клавир, од периода Бетовена до данас
(обавезно сва три става са каденцом).
Напомена: Кандидати који конкуришу за студијске програме виолина и флаута су у
обавези да обезбеде клавирског сарадника.

Одсеек департман драмских уметности
Студијски програм Глума
Пријемни испит се састоји из практичног и теоретског дела:
Практични део
а ) Презентација значајних глумачких резултата по квалитету и обиму из медија
позоришта, филма и ТВ на ЦД-у, у трајању од 45 до 120 минута
Теоретски део:
а ) Писани рад – Експликација и детаљна анализа лика (задатог од комисије),
студија лика и аспекти практичне реализације.
б ) Есеј писани рад из домена модерних театарских (глумачко, редитељско,
драматуршких) естетика, или нових алтернативних глумачких техника или
компаративно читање класике на нови начин.
в ) Усмена одбрана пред комисијом писаног рада и есеја.
4. Конкурсни рок
Одсек-департман ликовних уметности
Пријаве на конкурс подносе се
Пријемни испит одржаће се од
Прелиминарна ранг листа
Коначна ранг листа
Упис

12.09.2013. - 01.10.2013.
02 - 05.10.2013.
08.10.2013.
10.10.2013.
10 - 14.10.2013.

Одсек-департман музичке уметности
Пријаве на конкурс подносе се
Пријемни испит одржаће се од
Прелиминарна ранг листа
Коначна ранг листа
Упис

12.09.2013. - 01.10.2013.
02 - 05.10.2013.
08.10.2013.
10.10.2013.
10 - 14.10.2013.

Одсек-департман драмских уметности
Пријаве на конкурс подносе се
Пријемни испит одржаће се од
Прелиминарна ранг листа
Коначна ранг листа
Упис

12.09.2013. - 01.10.2013.
02 - 05.10.2013.
08.10.2013.
10.10.2013.
10 - 14.10.2013.

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Уз пријаву кандидата подносе:
Диплому о завршеним основним студијама
Уверење о положеним испитима
Извод из матичне књиге рођених
Уверење о држављанству
Биографију
Доказ о уплатити накнаде за пријемни испит у износу од 6.000,00 дин.
6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи објављени су у
Правилнику о критеријумима и поступку избора кандидата за упис на мастер
академске студије.
7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Учесник конкурса за упис може поднети писмени приговор на ранг листу декану
Факултета уметности, у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг
листе.
8. Упис:
За упис у прву годину студија потребна су:
оригинална документа на увид и оверене фотокопије
фотокопија дипломе,
уверење о положеним испитима,
извод из матичне књиге рођених
две фотографије формата 3,5 x 4,5 cm
два пријавна листа (обрасци ШВ-20) и
доказ о уплати прве рате школарине
Уписнина за школску 2013/2014 износи 6.000,00 дин. и уплаћује се на дан уписа.
Све новчане накнаде уплаћују се на жиро рачун Факултета уметности у Звечану
број:
840-1495666-59
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин може се уписати на студијске програме мастер академских
студија под истим условима као и домаћи држављанин.
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- решење о извршеној нострификацији дипломе претходног степена студија
- доказ о здравственом осигурању
- доказ о познавању српског језика
10. Контакт телефон:
Студентска служба:

028/497-923

