На основу члана 82. Став 1 и члана 85. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број
76/2005), и члана 77. Статута Рачунарског факултета (у даљем тексту Факултет), Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној дана 10.01.2014. године усвојило је следећи
ПРАВИЛНИК
О УПИСУ НА УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ I И II СТЕПЕНА

ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА
Члан 1
Овим Правилником се нормира рангирање кандидата за упис на уметничке студијске
програме првог и другог степена студија.
УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 2
Упис у прву годину основних академских студија рачунарског дизајна врши се у складу са
Статутом Универзитета, општим актима Универзитета, Статутом Факултета, студијским
програмом и условима дефинисаним конкурсом за упис на одговарајући студијски програм.
ШКОЛАРИНА
Члан 3
Пре расписивања конкурса за упис нових студената, Савет Факултета доноси одлуку о
висини школарине за наредну школску годину за све студијске програме. Школарином се
утврђују трошкови студија за једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСП бодова.
Школарина обухвата све услуге које Факултет пружа студенту у оквиру остваривања
студијског програма.
КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 4
На основу одлуке Наставно-научног већа, Факултет доставља Универзитету текст конкурса
за упис на први степен студија најкасније шест месеци пре почетка школске године. Конкурс
садржи: уписну квоту, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, опис и
објашњење структуре бодовања, поступак спровођења конкурса, информације о трајању и
термину одржавања (фаза) пријемног испита, начин и рокове за подношење жалбе на
утврђени редослед, као и висину школарине. Универзитет објављује конкурс за упис на први
степен студија најкасније пет месеци пре почетка школске године.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Члан 5
Да конкуришу за упис на прву годину академских студија првог степена могу сви кандидати
са завршеном четворогодишњом средњом школом. На пријемном испиту кандидати цртају и
сликају, те полажу тест познавања визуелних уметности.
Члан 6
Цртачки задатак је интерпретација, односно реалистично представљање просторних односа,
светлосних интензитета и текстура датих композиционих елемената. Вреднује се:
•
•
•

Квалитет композиције, односно тачност представљања просторних односа.
Квалитет валерске градације, односно тачност представљања светлосних интензитета.
Распон линеарних квалитета, односно тачност представљања текстура и материјала
линијама различитим по дебљини, правцу и интензитету.

Сликарски задатак је интерпретација, односно реалистично представљање бојених
вредности датих композиционих елемената. Вреднује се:
•

Поступност и тачност колористичке интерпретације.

Кандидати доносе прибор за цртање (оловке или угљен), прибор за сликање (темпере,
палету, четкице, посуде за воду), као и папирне подлоге, најмање А2 формата (величине).
Члан 6
Кандидати полажу тест познавања визуелних уметности, у првом реду графичког дизајна,
сликарства и филма. Кандидати могу консултовати следећу литературу:
•
•
•
•

Богдановић, Коста и Бојана Бурић. - Теорија форме. Београд, Завод за уџбенике и
наставна средства, 2004.
Janson, H.W. - Istorija umetnosti. Novi Sad, Prometej, 2005.
Nedeljković, Slobodan i Miodrag Nedeljković. - Grafičko oblikovanje i pismo. Beograd, Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1998.
Kuk, Dejvid. - Istorija filma I-III. Beograd, CLIO, 2005-2008.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Члан 7
Процена способности кандидата врши се на основу резултата са пријемног испита и успеха у
средњој школи.

Члан 8
Кандидат који је полагао пријемни испит има право да поднесе приговор студентској служби
у року од 24 часа:
•
•
•

након одржаног испита на регуларност пријемног испита продекану за наставу путем
Комисије за полагање пријемног испита,
након објављивања ранг листе на број освојених бодова на пријемном испиту продекану
за наставу путем Комисије за полагање пријемног испита,
након објављивања одлуке о редоследу кандидата на редослед кандидата за упис на
прву годину студија продекану за наставу путем Комисије за полагање пријемног
испита.

По приговору учесника конкурса Комисија за упис доноси одлуку у року од 24 часа од
пријема приговора. Уколико Комисија за упис сматра да није извршена повреда поступка
нити материјалног права прослеђује приговор продекану за наставу. Продекан за наставу
доноси коначну одлуку по поднетом приговору у року од 72 сата од достављања приговора.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 9
Кандидати који стекну право на упис подносе:
•
•
•
•
•
•
•

извод из матичне књиге рођених,
сведочанства сва четири разреда завршене средње школе или оверене фотокопије,
диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, или оверену фотокопију,
две идентичне фотографије формата 4x6 cm,
две фотографије формата 3x3,5 cm,
фотокопију личне карте,
доказ о уплати школарине.
ПРЕЛАЗАК НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Члан 10
Кандидати који су започели студије првог степена у области визуелних уметности на другој
високошколској установи, имају право уписа на основне студије рачунарског дизајна, на
основу одлуке Комисије за упис коју образује продекан за наставу Рачунарског факултета.
Захтев за упис и признавања ЕСП бодова стечених на другој високошколској установи
кандидати подносе Комисији за упис путем Студентске службе, а уз захтев прилажу уверење
о положеним испитима, план студирања и програме свих предмета положених до
подношења захтева.

Комисија за упис дужна је да у року од 7 дана од дана пријема захтева изврши вредновање
започетог студијског програма и одреди обим признавања ЕСП бодова стечених на другој
високошколској установи. Ако Комисија за упис захтев реши позитивно и одобри упис на
дати студијски програм уз услов који обухвата обавезу полагања додатних испита,
кандидату ће број ЕСП бодова које оствари полагањем додатних испита бити додат укупној
вредности ЕСП бодова које оствари током студија првог степена.

УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 11
Упис на уметничке мастер академске студије врши се у складу са Статутом Универзитета,
општим актима Универзитета, Статутом Факултета, студијским програмом и условима
дефинисаним конкурсом за упис на одговарајући студијски програм.
ШКОЛАРИНА
Члан 12
Пре расписивања конкурса за упис нових студената, Савет Факултета доноси одлуку о
висини школарине за наредну школску годину за све студијске програме. Школарином се
утврђују трошкови студија за једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСП бодова.
Школарина обухвата све услуге које Факултет пружа студенту у оквиру остваривања
студијског програма.
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 13
На основу одлуке Наставно-научног већа, Факултет доставља Универзитету текст конкурса
за упис на други степен студија најкасније шест месеци пре почетка школске године.
Конкурс садржи: уписну квоту, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата,
опис и објашњење структуре бодовања, поступак спровођења конкурса, информације о
трајању и термину одржавања (фаза) пријемног испита, начин и рокове за подношење жалбе
на утврђени редослед, као и висину школарине. Универзитет објављује конкурс за упис на
други степен студија најкасније пет месеци пре почетка школске године.
Члан 14
Да конкуришу за упис на уметничке мастер академске студије могу сви кандидати који су
завршили четворогодишње школовање у рангу од 240 ЕСПБ на уметничким академијама и
факултетима (у Републици Србији или у иностранству), и то у области графичког дизајна,
веб дизајна, индустријског дизајна, архитектуре, сценског дизајна, сценографије,
костимографије, модног дизајна, анимације, режије, камере, фотографије, сликарства,
графике и вајарства.

Члан 15
Сви кандидати испитној комисији достављају:
•
•
•

каталог уметничких радова.
диплому или уверење о стеченом високом образовању у рангу од 240 ЕСП бодова.
кратку биографију.

Члан 16
Кандидати предају каталог радова испитној комисији Рачунарског факултета.
Каталог треба да садржи ауторска дела из једне од наведених области:
•
•

софтверски генерисана слика у домену 3Д моделовања (3D computer graphics)
софтверски генерисана слика у домену 2Д моделовањеа (2D computer graphics)

Каталог радова треба предати на DVD-у (JPG, RGB, 300dpi). Каталог радова треба да садржи
20 ауторских дела.
Члан 17
Квалитет радова утврђује и упоређује комисија, а према академским стандардима
Рачунарског факултета.
Члан 18
Кандидати који нису дипломирали на основним академским студијама рачунарског дизајна
на Рачунарском факултету, испитној комисији достављају и план студирања и програме свих
предмета које су положили до стицања дипломе академских студија првог циклуса.
Члан 19
Кандидати полажу тест познавања визуелних уметности, у првом реду дизајна, фотографије
и филма. Тест садржи 20 питања.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Члан 20
Поређење и рангирање кандидата (у оквиру броја пријављених кандидата и у складу са
утврђеном квотом за упис) врши се на основу квалитета радова достављених у каталогу,
резултата теста познавања визуелних уметности, те на основу успешности студирања на
основним студијама (о чему сведочи просечна оцена).
Члан 21
Комисија полаже право на интервју са кандидатима, и то као додатни вид процене
постигнућа, интересовања и мотивисаности кандидата.

Члан 22
Кандидат има право приговора на одлуку о упису на студије другог степена у року од 24 сата
од дана објављивања одлуке. Кандидат приговор подноси продекану за наставу путем
Комисије за упис. Продекан за наставу доноси коначну одлуку по поднетом приговору у року
од 72 сата од достављања приговора.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 23
Кандидати који стекну право на упис на студије другог степена подносе:
• извод из матичне књиге рођених,
• оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном факултету,
• оверену фотокопију уверења о положеним испитима,
• две идентичне фотографије формата 4x6 cm,
• фотокопију личне карте,
• доказ о уплати школарине.
ПРЕЛАЗАК НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Члан 24
Кандидати који су завршили основне студије у рангу од 240 ЕСП бодова и започели студије
другог степена у области визуелних уметности на другој високошколској установи, имају
право уписа на мастер студије рачунарског дизајна, на основу одлуке Комисије за упис коју
образује продекан за наставу Рачунарског факултета.
Захтев за упис и признавања ЕСП бодова стечених на другој високошколској установи
кандидати подносе Комисији за упис путем Студентске службе, а уз захтев прилажу уверење
о положеним испитима, план студирања и програме свих предмета положених до
подношења захтева.
Комисија за упис дужна је да у року од 7 дана од дана пријема захтева изврши вредновање
започетог студијског програма и одреди обим признавања ЕСПБ бодова стечених на другој
високошколској установи. Ако Комисија за упис захтев реши позитивно и одобри упис на
дати студијски програм уз услов који обухвата обавезу полагања додатних испита,
кандидату ће број ЕСП бодова које оствари полагањем додатних испита бити додат укупној
вредности ЕСП бодова које оствари током студија другог степена.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета.
Председник Наставно-научног већа
Др Драган Милетић

