О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА
ДОПУНСКИХ И ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ
СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
и условима за упис студената
у прву годину Основних

Одсек
ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ

академских студија за
академску 2022/2023. годину

Звечан, јун 2022. године

Факултет уметности у Звечану је вишедеценијска, успешна образовно-уметничка
установа чија је основна делатност високошколско образовање из области: ликовних, музичкe и драмских уметности и друштвено-хуманистичких наука на
студијама првог (основне академске) и другог степена (мастер академскe студије), у
складу са правилима студирања заснованим на европском систему преноса и акумулације ЕСПБ бодова. Настава се организује у складу са Законом о високом образовању
Републике Србије, који се темељи на принципима Болоњске декларације.
У прву годину Основних академских студија, на Одсеку драмских уметности, може
се уписати укупно 8 студената.*
Број студената

Студијски
програм

Буџет

Самофинансирање

ОАС Глума

4

4

Укупно на Одсеку
Драмских уметности

4

4

* Уписне квоте усклађене су са Одлуком Владе Републике Србије (05 број 612 4178/2022 од 26. 5. 2022. године)
о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач
Република Србија у школској 2022/2023. години. Расподела одобреног броја буџетских места за упис у прву
годину основних академских студија одређена је пропорционално у односу на акредитовани број студената
на студијским програмима, назначен у Уверењу о акредитацији студијских програма Факултета.

ОПШТИ УСЛОВИ
Испиту за проверу склоности и способности на Одсеку драмских
уметности могу приступити:
• Кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем трајању,
• Кандидати са непотпуним средњим образовањем
(са три разреда средње школе) који положе допунске испите.

ПРОГРАМ ДОПУНСКИХ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА
ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА УПИС
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКAДЕМСКИХ СТУДИЈА
ДОПУНСКИ ИСПИТИ

Допунске испите полажу кандидати који имају непотпуно средње образовање (три
разреда средње школе). Допунски испити се полажу по програму средњег образовања, из следећих предметa:
1. Српски језик и књижевност (писмени и усмени испит),
2. Историја (усмени испит),
3. Страни језик: енглески, француски, руски или немачки (усмени испит),
4. Ликовна уметност (усмени испит),
5. Музичка уметност (усмени испит).

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ
СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
Испит за проверу склоности и способности полажу кандидати који су завршили
средње образовање у четворогодишњем трајању и кандидати који су положили
допунске испите.:

САДРЖАЈ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ
СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
Испитни програм за проверу склоности и способности за кандидате који конкуришу за студијски програм Глума обухвата:
Студијски програм ГЛУМА:

• драмски монолог (по избору кандидата),
• монолог из комедије домаћег комедиографа,
• рецитација (по избору кандидата).
Кандидат је дужан да напамет научи и припреми сва три задатка. Комисија може,
након приказаног програма, поставити кандидату и накнадне задатке (имитације,
импровизације), ради стицања што потпунијег суда о способностима кандидата.

КОНКУРСНИ РОК
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

13. 06 – 22. 06. 2022.
23. 06 – 24. 06. 2022.

Предаја докумената за кандидате са
трогодишњим средњим образовањем
Допунски испити за кандидате са
трогодишњем средњим образовањем
Предаја докумената за кандидате са

13. 06 – 05. 07. 2022.

четворогодишњим средњим образовањем**
Одсек драмских уметности

06. 07. 2022.

Испит за проверу склоности и способности
Одсек драмских уметности: Глума

07. 07. 2022.

Прелиминарна ранг листа

12. 07. 2022.

Коначна ранг листа

12. 07 – 13. 07. 2022.

Упис у прву годину Основних
академских студија 2022/23.

**Предаја докумената за кандидате са четворогодишњим средњим образовањем на одсеку драмских
уметности траје до 5. 7. 2022. до 12.00 часова.

ДОКУМЕНТА
Приликом пријаве на конкурс, кандидат доставља следећа документа:
• пријаву (добија се у Студентској служби),
• диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
(оригинал или оверена фотокопија),
• сведочанства сва четири разреда средње школе (односно три, уколико
кандидат нема завршену средњу школу; оригинал или оверене фотокопије),
• лекарско уверење,
• биографију у штампаној форми,
• фотографију у формату дописне карте 15 × 10,5 цм,
• доказ о извршеноj уплати за полагање допунских испита
(за кандидате са непотпуним средњим образовањем),

• доказ о извршеноj уплати за полагање Испита за проверу склоности и
способности,
• решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је
поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране
средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре).

УПЛАТЕ
Кандидати који полажу допунске испите, уплаћују накнаду у износу од 5.000,00
динара за сваки предмет. Кандидати који полажу Испит за проверу склоности и
способности, уплаћују накнаду у износу од 8.000,00 динара. Наведени износи
уплаћују се пре изласка на одређени испит, на жиро рачун Факултета уметности

840-1495666-59
Кандидати су дужни да, пре изласка на одређени испит, доставе Студентској
служби доказ о извршеној уплати. Кандидати који не доставе доказ о извршеној
уплати, не могу приступити полагању допунских испита нити Испита за проверу
склоности и способности.
Кандидати су обавезни да на полагање допунских испита и Испита за проверу
склоности и способности понесу са собом личну карту или пасош.
За време трајања писмених испита није дозвољено уношење и коришћење мобилних телефона, средстава за снимање и свих других техничких средстава. У супротном, кандидат ће бити дисквалификован.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА НА РАНГ ЛИСТИ
Редослед кандидата на ранг листи објављује се на основу Правилника о критеријумима и поступку избора кандидата за упис у прву годину основних академских
студија. Кандидати који нису положили Испит за проверу склоности и способности не рангирају се.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
Учесник конкурса за упис може поднети писмени приговор на ранг листу декану
Факултета, на e-mail адресу info@art.pr.ac.rs, у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од 24 сата
од пријема решења. Савет решава по жалби у року од два дана од њеног пријема.
Кандидати који не положе Испит за проверу склоности и способности, дужни су да
подигну своја документа у року од пет дана по објављивању коначних резултата
конкурса. Фотокопије докумената се не враћају.

УПИС
Кандидати који су положили Испит за проверу склоности и способности,
приликом уписа у прву годину основних академских студија, дужни су да
доставе следећа оригинална документа:
• диплому средње школе,
• сведочанства сва четири разреда средње школе (три разреда средње школе),
• два пријавна листа (обрасци ШВ-20),
• индекс,
• 2 фотографије формата 3,5 × 4,5 цм,
• доказ о уплати школарине (самофинансирајући студенти), за академску
2022/2023. годину износи 100.000,00 динара и може се уплатити у десет рата,
• доказ о уплати накнаде на име уписнине (буџетски студенти),
за академску 2022/2023. годину износи 6.000,00 динара и уплаћује се на дан
уписа у прву годину Основних акaдемских студија,
• доказ о уплати школарине за стране држављане, која за академску 2022/2023.
годину износи 3.000,00 €,
• доказ о уплати таксе за „ДДОР осигурање” у износу од 600,00 дин.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ
СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ
Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део
образовања у иностранству или страној школи у Републици Србији, могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се нострификује стечена страна средњошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући
право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је
предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета
нострификација потребних школских докумената.
Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и изјаву у
писаној форми да су припадници српске националне мањине. Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.
Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република
Бугарска, Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА
Страни држављанин, може се уписати на студијски програм под истим условима
као и држављанин Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.
Кандитат-страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси
нострификовану диплому о завршеној средњој школи или потврду о томе да је
започета нострификација потребних школских докумената. До тренутка уписа
ови кандидата морају имати нострификована документа.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:
• да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
• да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Факултет уметности
ул. Краља Петра I бр. 117,
38 227 Звечан
Деканат у Косовској Митровици
ул. Колашинска бр. 156
Телефони:
Централа: 028 497 924
Факс: 028 497 925
email: info@art.pr.ac.rs

www.art.pr.ac.rs

