
ПРАВИЛНИК 
О  ПОЛАГАЊУ ДОДАТНИХ ИСПИТА РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У ОБРАЗОВАЊУ 

И НАСТАВКА ШКОЛОВАЊА ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 
 

 
Члан 1. 

Правилником о полагању додатних испита се регулише начин одобравања и полагања испита из 
педагошко - психолошко - методичке групе предмета (ППМ) које студент није имао или је 
делимично имао могућности да полаже у оквиру програма других високошколских установа, на 
којима је стекао диплому из области ликовних уметности.  
 

Члан 2. 
Право подношења молбе и полагања предмета из ППМ групе имају дипломирани студенти 
визуелних уметности (ликовних, примењених, дизајн) по старом закону о високом образовању или 
дипломирани студенти - мастер ниво који имају потребу за додатним испитима. Потреба за 
додатним полагањем је у складу са Законом о образовању и васпитању који предвиђа неопходних 
30 ЕСПБ бодова за предмете из ППМ групе и 6 ЕСПБ бодова методичке праксе. Такође, право 
полагања имају и студенти којима је потребно полагање ППМ предмета као предуслов за даље 
школовање, уколико је то прописано правилницима других високошколских институција.  

 
Члан 3. 

Поступак: дипломирани студенти ликовних уметности подносе молбу Комисији за полагање ППМ групе 
предмета у којој образлажу разлоге због којих је потребно додатно полагање. Уз молбу се прилаже 
потврда о стеченом звању дипломираног ликовног  уметника (основне или мастер студије), листа и 
програм раније положених предмета ППМ групе (уколико постоји). 

 
Члан 4. 

Кандидат је дужан да плати надокнаду за полагање недостајућих испита у складу са бројем недостајућих 
ЕСПБ бодова, тј. степеном оптерећења које носи сваки предмет. Висину надокнаде утвруђује продекан за 
финансије Факултета ликовних уметности. 
 

Члан 5. 
Комисија за полагање ППМ групе предмета разматра молбу кандидата и утврђује листу недостајућих 
испита као и њихову вредност у ЕСПБ бодовима. Листа програма, литература и консултације са 
кандидатима се организују у договору са кандидатом.  
 

Члан 6. 
Кандидати имају право полагања испита из ППМ групе предмета када испуне услове који су програмима 
предмета предвиђени. Кандидатима се по испуњеним обавезама и после полагања испита издаје потврда 
(уверење о положеним испитима) која садржи листу положених испита и њихову ЕСПБ вредност. 
 


