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Факултет ликовних уметности уписује у прву годину докторских уметничких студија 
до 20 студената и то: 

 

                                                буџет                            самофинансирајући 
Сликарски одсек     до               4  студента                    до         8 студената 

Графички одсек      до               2   студента                   до         2 студента 
Вајарски одсек       до               1    студента                  до         3 студента  

 

                                      
На докторске студије, које имају најмање 180 бодова ЕСПБ могу се уписати 

кандидати који су завршили: 
1.дипломске уметничке академске студије - мастер у одговарајућој уметничкој 

области, односно остварили најмање 300 бодова ЕСПБ са просечном оценом најмање 8,5 
(осам и по) и оценом најмање 9 (девет) из дипломског(завршног) испита 

2. дипломске уметничке студије по ранијим законима, са просечном оценом 

најмање 8,5 (осам и по) и оценом најмање 9 (девет) из дипломског (завршног) испита.     
Изузетно, лица која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на докторске 

уметничке студије, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из 
дипломског/ завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку 

праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита. 

 
Сви кандидати полажу пријемни испит одређен за студијски програм и академски 

степен. На пријемном испиту кандидати се оцењују поенима. 
Ранг листа се сачињава према укупном броју поена сваког кандидата по утврђеним 

мерилима. Кандидат може освојити највише 100 поена, и то:  

- за упис на докторске уметничке студије: 
1. успех у претходном школовању највише 30 поена  

2. успех на пријемном испиту највише 70 поена  
 

Сматра се да је положио пријемни испит за упис на докторске уметничке студије 
кандидат који је освојио најмање 40 од могућих 70 поена. 

 

Ранг листа кандидата који су стекли право на упис објављује се на огласној табли 
Факултета, најкасније 24 часа по обављеним пријемним испитима. 

 
 

            Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у 

складу са Законом, Статутом и општим актима факултета. 
Кандидат може да поднесе декану приговор у року од 36 часова од објављивања 

ранг листе. 
Декан доноси одлуку по приговору у року од 24 часа по добијању приговора. 

На академске студије  трећег степена уписују се кандидати који су рангирани до 
броја одобреног за упис.  



Страни држављанин се може уписати у прву годину академских студија  трећег 

степена под истим условима који се односе на домаће држављане, уз обавезу да је 
здравствено осигуран, да влада српским језиком и плати школарину. 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати прилажу: 
 

1. попуњен пријавни лист у два примерка, 

2. оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању, 
3.потврду о еквиваленцији оствареног студијског програма потписану од стране 

декана факултета ако су студије завршили према ранијим законима, 
4. препис оцена са бодовима ЕСПБ, ако их има, 

5. биографију, 
6. мотивационо писмо (фонт Times, pt 12, 2000 до 3000 карактера) 

7. доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс у износу од 7 .000,00 динара, 

трошкове уплатити на жиро рачун Факултета број 840-1610666-88, позив на број 
100  са назнаком за пријемни испит, 

8. портфолио (досије) уметничких радова и CD који треба да садрже: 6 
репродукција радова за област за коју кандидат конкурише (сликарство, 

вајарство,графика) и 10 репродукција цртежа формата А4. Репродукције могу бити 

фотокопије радова или принтови у дигиталној колор штампи.  
9.  доказ о знању једног страног језика  

                                                                                     
 

Висину школарине за држављане Републике Србије утврђује Факултет и она 
износи 150.000,00 динара за школску годину. 
Висина школарине за стране држављане утврђује се на износ од 2.000 евра 
за школску годину. 
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