
 

Факултет ликовних уметности                                       Београд, Париска 16. 

                                                         

Календар  

                                                                                       за  август, септембар и октобар  2014. године 

25. август – 30. август 2014.     Пријемни испит за Основне студије 

петак 29. август         Пријава испита за први септембарски испитни рок 

1. – 13. септембар 2014.             Први септембарски испитни рок 

петак 5. септембар 2014.      Објава резултата пријемног испита за основне академске студије                                                          
.                                            у 14 часова у згради ФЛУ у улици Војводе Путника 68 

8. и  9. септембар 2014.               Предаја докуменатације и радова за преласке са одсека на одсек и    .                                                       
.                                                      са других академија и факултета 

петак 12. септембар 2014.   Упис примљених кандидата на основне академске студије од  9 – 13.                                                      
.                                                      часова у студентској служби ФЛУ у Рајићевој улици 10  

Објава резултата са конкурса за преласке са одсека на одсек и конкурса 
за преласке са других академија и факултета 



четвртак 11. септембар         Пријава испита за други септембарски испитни рок 

понедељак 15. – 27. септембар   Други септембарски испитни рок 

среда 1. октобар 2014.      Свечани пријем студената прве године у 10 часова у згради ФЛУ  

 у Рајићевој улици бр.10 

          Почетак наставе за прву годину основних академских студија 

петак 26. септембар                     Пријава испита за октобарски испитни рок 

пон.29.септембар - 4. октобар   Октобарски испитни рок 

пон. 6.  и  уторак  7. октобар        Рад комисије за рангирање друге и треће године основних  

         и друге године мастер  академских студија 

среда 8.  и  четвртак 9.октобар    Упис друге и треће године основних и друге године мастер академских                

                                                        студија и бирање изборних  предмета                                                     

четвртак 9.октобар 2014.             Почетак наставе за другу и трећу годину основних и другу годину        

                                                       мастер студија 

петак 10. и пон. 13. окт.2014.     Пријаве за упис на мастер академске студије од 10 – 14 часова  

пон. 13. и уторак 14 окт. 2014.   Рад комисије за пријемни на мастер академске студије од  

                                                       понедељка 13.октобра од 15 часова  у Рајићевој 10  



среда 15. октобар у 14 часова    Резултати пријемног за мастер академске студије у Рајићевој 10 

чет.16. и петак 17. окт. 2014.      Пријаве на конкурс за докторске уметничке студије од 10 – 14 часова 

петак 17. октобар                         Рад комисије за пријемни на докторске  уметничке  студије  oд                                                       

                                                       петка 17. октобра од 15 часова у Рајићевој 10 

понедељак 20.октобар  у 14 ч.    Резултати пријемног за докторске уметничке студије у Рајићевој 10 

уторак 21. октобар                       Упис на прву годину мастер студија и бирање изборних предмета                                                                       
                                               Почетак наставе за прву годину мастер академских студија        

петак 24. октобар 2014.             Упис примљених на докторске уметничке студије                                                                                
.                                                       и бирање изборних предмета 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                         Продекан за наставу ван.проф. Зоран Граовац 

 


