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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 
Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 
Телефон: 021/420-187 
Факс: 021/420-187 
Служба за студије и студентска питања, телефон:  
021 422-177, лок. 2 и лок. 110, 021  422-176 лок. 2 и лок. 110 
Жиро рачун: 840-1451666-42 
E-mail: aofarts@uns.ac.rs  
Интернет адреса: www.akademija.uns.ac.rs  
  

     МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК 

 
 1. Број слободних места за упис студената: 
На Академију уметности  Нови Сад се може уписати укупно 105  студента, и то: 

-  31 студената чије се образовање финансира из буџета и 
-  74 самофинансирајућих студената. 
 

     На поједине департмане може се уписати следећи број студената: 

                                          Број студената Школарина 

Департман Буџет Самофин. Укупно 
Школарина 

(динара) 

Школарина 
за странце 

(евра) 

МУЗИЧКИ 9 32 41 125.000,00 1.500  € 

ЛИКОВНИ  11 35 46 125.000,00 1.500  € 

ДРАМСКИ 11 7 18 125.000,00 1.500  € 

Укупно 31 74 105   

Од наведеног укупног броја студената у оквиру сваког департмана на поједине студијске 
програме, може се уписати следећи број кандидата: 
 
ДЕПАРТМАН  МУЗИЧКЕ  УМЕТНОСТИ 
 

                                        Број студената Школарина 

Студијски програм Буџет Самофин. Укупно 
Школарина 

(динара) 

Школарина 
за странце 

(евра) 

Композиција / 2 2 125.000,00 1.500  € 

Извођачке уметности 9 8 17 125.000,00 1.500  € 

Модули:      

Клавир / 2 2 125.000,00 1.500  € 

Гитара 1 / 1 125.000,00 1.500  € 

Гудачки инструменти 4 4 8 125.000,00 1.500  € 

Дувачки инструменти 2 2 4 125.000,00 1.500  € 

Удараљке 1 / 1 125.000,00 1.500  € 

Соло певање 1 / 1 125.000,00 1.500  € 

Музикологија / 3 3 125.000,00 1.500  € 

Етномузикологија / 5 5 125.000,00 1.500  € 

Музичка педагогија / 8 8 125.000,00 1.500  € 

Музика и медији  / 6 6 125.000,00 1.500  € 

Укупно 9 32 41   

 
ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 
 

 Број студената Школарина 

Студијски програм Буџет Самофин. Укупно 
Школарина 

(динара) 

Школарина 
за странце 

(евра) 

Ликовне уметности 11 21 32 125.000,00 1.500  € 

Модули:      

Сликарство 2 8 10 125.000,00 1.500  € 

Вајарство / 4 4 125.000,00 1.500  € 
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Графика 3 3 7 125.000,00 1.500  € 

Нови ликовни медији 2 3 5 125.000,00 1.500  € 

Фотографија 1 2 3 125.000,00 1.500  € 

Цртање 1 1 2 125.000,00 1.500  € 

Примењене уметности и 
дизајн 

2 10 12 125.000,00 1.500  € 

Конзервација и рестаурација 
дела ликовне и примењене 
уметности 

/ 4 4 125.000,00 1.500  € 

Укупно 11 35 46   

ДЕПАРТМАН  ДРАМСКИХ  УМЕТНОСТИ 

Студијски програм Буџет Самофин. Укупно 
Школарина 

(динара) 

Школарина 
за странце 

(евра) 

Глума на српском језику 3 0 3 125.000,00 1.500  € 

Мултимедијална режија * 3 3 6 125.000,00 1.500  € 

Примењено позориште 5 4 9 125.000,00 1.500  € 

Укупно 11 7 18   

*Упис на студијски програм се врши сваке друге школске године. 
 
2. Услови конкурисања: 

1. У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које положи пријемни 
испит. 

2. Пријемни испит могу полагати лица која су завршила одговарајуће основне академске 
студије утврђене студијским програмом остваривши најмање 240 ЕСП бодова, односно 180 
ЕСПБ само за студијски програм Конзервација и рестаурација дела ликовних и примењених 
уметности. 

 3. Поред услова наведених у ставу 2. овог члана, право да приступе полагању 
пријемног испита из студијског програма Музичка педагогија имају кандидати који на основним 
академским студијама имају положене испите из наставних предмета Методика наставе 
солфеђа и Методика наставе музичке културе, односно кандидати који имају положен испит из 
најмање једног наведеног методичког предмета. 

4. Кандидати који конкуришу на студијски програм Музичка педагогија, а који на 
основним академским студијама немају положен један од предмета наведених у ставу 3. овог 
члана, полажу исти као диференцијални испит. 

5. Кандидати из става 4. овог  члана могу приступити пријемном испиту уколико на 
диференцијалном испиту остваре више од 50% позитивних одговора. Резултати 
диференцијалних испита су важећи искључиво у једном конкурсном року. 

 
Поред услова да пријемни испит могу полагати лица која су завршила основне академске 
студије, остваривиши најмање 240 ЕСПБ, за поједине студијске програме кандидат треба да 
испуњава и следећи услов: 
 
Департман ликовних уметности: 
Студијски програм Ликовне уметности 
Модул Цртање: завршене основне академске студије академије уметности или уметничких 
факултета; 
Модул Сликање: завршене основне студије, из стручно уметничке области  Сликарства или 
неки сродан студијски програм у оквиру кога је  кандидат имао наставу из сликарских предмета; 
Модул Вајање: завршене основне студије, из стручно уметничке области  Вајања или неки 
сродан студијски програм у оквиру кога је кандидат имао наставу из вајарских предмета 
Модул Графика: завршене основне студије из стручно уметничке области Графике, или неки 
сродан студијски програм у оквиру кога је кандидат имао наставу из графичких предмета; 
Модул Нови ликовни медији: завршене основне студије из стручно уметничке области  Нових 
ликовних медија или неки сродан студијски програм у оквиру кога је  кандидат имао наставу из 
неких од предмета модула Нови ликовни медији; 
Модул Фотографија: завршене основне студије  из стручно уметничке области  Фотографије, 
или неки сродан студијски програм у оквиру кога је  кандидат имао наставу из фотографских 
предмета. 
Студијски програм Примењене уметности и дизајн: завршене основне академске студије из 
области примењених уметности и дизајна, или архитектуре, или ликовних уметности, или неки 
сродан студијски програм који је кандидат похађао 
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Конзервација и рестаурација дела ликовне и примењене уметности: завршeнe основне 
академске студије утврђене студијским програмом, са остварених најмање 180 ЕСПБ. 
 
Департман драмских уметности: 
Студијски програми Глума на српском језику: завршене основне академске студије у 
четворогодишњем трајању из уметничке области  Глума; 
Студијски програм Мултимедијална режија: завршене основне академске студије у 
четворогодишњем  трајању из уметничке области Мултимедијална режија, или сродан студијски 
програм.  
Студијски програм Примењено позориште: завршене основне академске студије у 
четворогодишњем трајању.  
 
Пријемни испити се полажу у октобарском конкурсном року.  
Пријемни испит представља јединствену целину.  
 
3. Полагање пријемног испита  
Програм пријемних испита прописан је Правилником Академије уметности о критеријумима и 
поступку избора кандидата за упис на мастер академске студије и Информаторима о 
програмским садржајима пријемних испита за упис на мастер академске студије Академије 
уметности.  
Видети сајт  www.akademija.uns.ac.rs  
 
4. Конкурсни рок: 

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК 
 

Департман музичке уметности 
                Пријава на конкурс подноси се електронски: 17.11.2022. до 13 сати 
                Полагање пријемног испита: од 18.11. - 21.11.2022. 
                Објављивање прелиминарне ранг листе: 22.11.2022. 
                Објављивање коначне ранг листе: 24.11.2022. 
                Упис примљених кандидата: 24.11.2022.            
  
  Департман ликовних уметности     
               Пријава на конкурс подноси се електронски: 17.11.2022. до 13 сати 
                Полагање пријемног испита: од 18.11. - 21.11.2022. 
                Објављивање прелиминарне ранг листе: 22.11.2022. 
                Објављивање коначне ранг листе: 24.11.2022.            
                Упис примљених кандидата: 24.11.2022.            
 
Департман драмских уметности 
                Пријава на конкурс подноси се електронски: 17.11.2022. до 13 сати 
                Полагање пријемног испита: од 18.11. - 21.11.2022. 
                Објављивање прелиминарне ранг листе: 22.11.2022. 
                Објављивање коначне ранг листе: 24.11.2022.            
                Упис примљених кандидата: 24.11.2022.            
 
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 
Кандидати по објављеном Конкурсу за упис на мастер академске студије у школску 2022/2023. 
годину, пријаве на конкурс подносе искључиво електронски на мејл адресу  
aunsprijemni@uns.ac.rs тако што попуне пријавни лист и пошаљу га заједно са документацијом за 
пријемни испит у ПДФ формату. Обавезно назначити студијски програм и модул у наслову мејла. 
Доставља се један мејл по кандидату и укупно сви документи које кандидат шаље не треба да 
пређу збирно 12Мб. 
Напомена: Сви фајлови треба да буду именовани јасно и прецизно и да садрже у свом имену 
име и презиме кандидата (пример: Сведочанство - Петар Петровић.пдф, Петар Петровић.јпг.) 
Послата документација треба да буде комплетна и прецизно означена. 
 
Уз попуњен пријавни лист (преузима се са интернет странице Академије уметности 
www.akademija.uns.ac.rs) кандидати подносе следећа документа на мејл адресу 
aunsprijemni@uns.ac.rs: 
  - Диплому о завршеним основним студијама  
  - Уверење о положеним испитима 

 - Личну карту 

http://www.akademija.uns.ac.rs/
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  - Биографију 
             - Доказ о уплати новчане накнаде за пријемни испит  
 
6. Новчане накнаде: 
У складу са Одлуком Савета Академије уметности за упис у школску 2022/2023. годину, висина 
школарине за сaмофинансирајуће студенте мастер академских студија на Академији у метности 
у Новом Саду износи 125.000,00 динара. 
Кандидати који приступају пријемном испиту уплаћују 5.500,00 дин. 
Трошкови уписа за кандидате који положе пријемни испит износи  5.500,00 дин. 
НАПОМЕНА: Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских 
студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу. 
 
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 
Прописани су Правилником о критеријумима и поступку избора кандидата за упис на мастер 
академске студије.  Видети сајт  www.akademija.uns.ac.rs 
 
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 
Учесник конкурса за упис може поднети писмени приговор на ранг листу, декану Академије 
уметности, у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе. 
 
9. Упис страних држављана: 
Страни држављанин се може уписати на студијске програме мастер академских студија под 
истим условима као и домаћи држављанин. 
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

- решење о извршеном признавању стране дипломе о завршеним основним 
академским студијама 

- доказ о здравственом осигурању 
- доказ о познавању српског језика 

 
10. Напомена: 

- контакт телефони за добијање информација 
Служба за студије и студентска питања: 021/422-177, лок. 2, 021/422-176, лок. 2 
 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

1. Број слободних места за упис студената: 
На факултет се може уписати укупно 5 студената, и то: 
- 1 студент чије се образовање финансира из буџета и 
- 4 самофинансирајућих студената. 
 

Студијски програм Буџет Самофин. Укупно 
Школарина 

(динара) 

Школарина 
за странце 

(евра) 

Скулптура у теракоти 1 4 5 125.000,00 1.500  € 

 
2. Услови конкурисања: 
У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које положи пријемни 
испит. Пријемни испит могу полагати лица која су завршила одговарајуће мастер академске 
студије утврђене студијским програмом, остваривши на основним академским студијама и 
мастер академским студијама укупно, најмање 300 ЕСПБ бодова. 
 
3. Полагање пријемног испита (уколико је упис условљен претходно положеним пријемним 
испитом, а у складу са Правилником факултета) 
 
4. Конкурсн рок: 

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК 
               Пријава на конкурс подноси се електронски: 17.11.2022. до 13 сати 
               Полагање пријемног испита: од 18.11. - 21.11.2022. 
               Објављивање прелиминарне ранг листе: 22.11.2022. 
               Објављивање коначне ранг листе: 24.11.2022.            
               Упис примљених кандидата: 24.11.2022.            
 
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

http://www.akademija.uns.ac.rs/
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- Кандидати по објављеном Конкурсу за упис на специјалистичке академске студије у 
школску 2022/2023. годину, пријаве на конкурс подносе искључиво електронски на мејл 
адресу aunsprijemni@uns.ac.rs тако што попуне пријавни лист и пошаљу га заједно са 
документацијом за пријемни испит у ПДФ формату. Обавезно назначити студијски 
програм и модул у наслову мејла. 

- Доставља се један мејл по кандидату и укупно сви документи које кандидат шаље не 
треба да пређу збирно 12Мб. 

- Напомена: Сви фајлови треба да буду именовани јасно и прецизно и да садрже у свом 
имену име и презиме кандидата (пример: Сведочанство - Петар Петровић.пдф, Петар 
Петровић.јпг.) 

- Послата документација треба да буде комплетна и прецизно означена. 
 

- Уз попуњен пријавни лист (преузима се са интернет странице Академије уметности 
www.akademija.uns.ac.rs)  кандидати подносе следећа документа на мејл адресу 
aunsprijemni@uns.ac.rs: 
- дипломе или уверења о завршеним претходним нивоима студија и остварених најмање 
300 ЕСПБ бодова   
- Уверење о положеним испитима 
- Личну карту 

            - Биографију 
            - Доказ о уплати новчане накнаде за пријемни испит  
 
6. Новчане накнаде: 
У складу са Одлуком Савета Академије уметности за упис у школску 2022/2023. годину, висина 
школарине за сaмофинансирајуће студенте специјалистичких академских студија на Академији у 
метности у Новом Саду износи 125.000,00 динара. 
Кандидати који приступају пријемном испиту уплаћују 5.500,00 дин. 
Трошкови уписа за кандидате који положе пријемни испит износи  5.500,00 дин. 
 
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 
Прописани су Информатором о програмским садржајима пријемних испита за упис студената на 
специјалистичке академске студије студијског програма Скулптура у теракоти.  Видети сајт  
www.akademija.uns.ac.rs 
 
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 
Кандидат има право да декану поднесе приговор у року од 24 часа од објављивања 
прелиминарне ранг листе. 
 
9. Упис страних држављана: 
Страни држављанин се може уписати на студијске програме мастер академских студија под 
истим условима као и домаћи држављанин. 
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

- решење о извршеном признавању стране дипломе мастер академских студија 
- доказ о здравственом осигурању 
- доказ о познавању српског језика 

 
10. Напомена: 

- контакт телефони за добијање информација 
Служба за студије и студентска питања: 021/422-177, лок. 2, 021/422-176, лок. 2 

mailto:aunsprijemni@uns.ac.rs
http://www.akademija.uns.ac.rs/
mailto:aunsprijemni@uns.ac.rs
http://www.akademija.uns.ac.rs/

