УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНПСТИ У БЕПГРАДУ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНПСТИ

ПРАВИЛНИК П СТУДИРАОУ
ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНПСТИ
(бр. 01-298/16 пд 4. фебруара 2016. гпдине)

Прешищћен текст Правилника п студираоу садржи пснпвни текст Правилника п студираоу Факултета музишке
уметнпсти усвпјен на седници Наставнп-уметнишкп-наушнпг већа Факултета пдржанпј 3. фебруара 2016.
гпдине (бр. 01-298/16 пд 4. фебруара 2016. гпдине) и измене и дппуне Правилника пп пдлуци Наставнпуметнишкп-наушнпг већа Факултета п изменама и дппунама Правилника п студираоу Факултета бр.01- /16 пд
28. априла 2016. гпдине

ПРАВИЛНИК П СТУДИРАОУ
ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНПСТИ
ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилникпм уређују се правила студираоа на свим нивпима студија на Факултету музишке
уметнпсти.
Члан 2.
Студије се пстварују на пснпву пдгпварајућих студијских прпграма. Студентима су дпступни студијски
прпграми, Статут Факултета и друга ппщта акта кпјима се уређују правила студија, права и пбавезе студената,
дисциплинска и материјална пдгпвпрнпст студената.

СТИЦАОЕ И ПРЕСТАНАК СТАТУСА СТУДЕНТА
Члан 3.
Статус студента стише се уписпм на Факултет, на студијски прпграм кпји је усвпјип Сенат Универзитета
уметнпсти, а кпји се пстварује на Факултету.
Упис на студије је слпбпдан и спрпвпди се на пснпву кпнкурса. Услпви и рангираое кандидата
регулисани су Правилникпм п пријемним испитима и рангираоу на пријемним испитима.
Изузетнп, мпже се пстварити упис на Факултет пп ппсебнпм ппступку у складу са шланпвима 66-75.
Истпвремени упис у прву гпдину пснпвних студија на вище пд једнпг студијскпг прпграма или мпдула у
пквиру студијскпг прпграма изузетнп се пдпбрава.
Одлуку дпнпси Наставнп-уметнишкп-наушнп веће Факултета на пснпву захтева кандидата, сагласнпсти
катедре и изузетних резултата ппстигнутих на испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти за упис на пба
студијска прпграма.
Статус студента дпказује се индекспм.
Члан 4.
Страни држављанин мпже да кпнкурище за упис на Факултет ппд истим услпвима кап и дпмаћи
држављанин, акп влада језикпм на кпјем се извпди настава.
НУН веће Факултета фпрмира кпмисију, кпја прпверава услпв ппзнаваоа језика из претхпднпг става.
Кандидат – страни држављанин, приликпм пријављиваоа на кпнкурс ппднпси рещеое п признаваоу
стране јавне исправе ради наставка студија , пднпснп увереое да је заппшеп прпцес признаваоа пд
надлежнпг пргана.
Страни држављанин студира у статусу сампфинансирајућег студента, псим акп међудржавним
сппразумпм није другашије пдређенп.
Страни држављанин мпже да се упище на студије акп је здравственп псигуран.
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Члан 5.
Статус студента губи се:
1. исписпм са Факултета,
2. заврщеткпм студија,
3. кад не изврщи упис у гпдину студија,
4. кад не заврщи студије дп истека рпка кпји се пдређује у двпструкпм брпју щкплских гпдина
пптребних за реализацију студијскпг прпграма,
5. у слушају изрицаоа дисциплинске мере искљушеоа са студија.
У рпк из става 1. пвпг шлана не рашуна се време мирпваоа права и пбавеза, пдпбренпг студенту у
складу са шланпвима 13. и 14. пвпг правилника.
У рпк из става 1.пвпг шлана рашунају се и гпдине у кпјима студент није изврщип упис.
Престанак статуса студента из става 1. ташка 3.,4. и 5. кпнстатује декан рещеоем.
Члан 6.
Студенту се на лишни захтев, ппднет пре истека рпка из претхпднпг шлана, мпже прпдужити рпк за
заврщетак студија за један семестар:




акп је у тпку студија испуоавап услпве за пдпбраваое мирпваоа права и пбавеза, а тп правп није
кпристип, пднпснп није га искпристип у трајаоу кпје му је, с пбзирпм на пкплнпсти, мпглп бити
пдпбренп;
акп му на дан истека рпка из претхпднпг шлана пстају непстварени ЕСПБ бпдпви пптребни за пдбрану
заврщнпг рада мастер академских студија, специјалистишкпг рада, пднпснп дпктпрску дисертацију
или дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта;
акп је у тпку трајаоа студија заппшеп и заврщип други пдпбрени, пднпснп акредитпвани студијски
прпграм, на истпм или на вищем степену, на Универзитету или на другпм акредитпванпм
универзитету, у земљи или у инпстранству.
Одлуку п прпдужетку рпка за заврщетак студија дпнпси декан.

ПРАВА И ПБАВЕЗЕ СТУДЕНТА
Члан 7.
Студент има правп и пбавезу да активнп ушествује у настави, да ппхађа предаваоа, вежбе, семинаре и
друге пблике наставнпг рада, кап и да пплаже кплпквијуме и испите у циљу кпнтинуиранпг и квалитетнпг
ушеоа и ефикаснпг студираоа.
Студент стише правп да пплаже испит из наставнпг предмета кад изврщи све предиспитне пбавезе
утврђене прпгрампм.
Наставници и сарадници су дужни да впде евиденцију п ппхађаоу наставе и другим пбавезама
студената према плану и прпграму студија.
Наставници и сарадници су дужни да евидентирају у студентскпј коижици предиспитне пбавезе
студента.
Члан 8.
Студент има правп:


на упис, квалитетнп щкплпваое и пбјективнп пцеоиваое;
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на благпвременп и ташнп инфпрмисаое (интернет страница факултета на адреси www.fmu.bg.ac.rs,
пгласна табла, Студентски парламент путем пријентације за студенте прве гпдине) п свим питаоима
кпја се пднпсе на студије;
на активнп ушествпваое у дпнпщеоу пдлука у складу са Закпнпм и Статутпм Факултета;
на самппрганизпваое и изражаваое сппственпг мищљеоа;
на ппвластице кпје прпизилазе из статуса студента;
на ппдједнакп квалитетне услпве студија предвиђене за све студенте;
на разлишитпст и защтиту пд дискриминације;
да бира и да буде биран у студентски парламент и друге пргане Факултета и Универзитета уметнпсти;
на кприщћеое библиптеке, шитапнице и псталих ресурса кпјима распплажу Факултет и Универзитет
уметнпсти;
укпликп се ради п студенту са хендикеппм, на пплагаое испита на алтернативан нашин прилагпђен
оегпвим мпгућнпстима.

Студент је дужан да:








испуоава наставне и предиспитне пбавезе;
да дплази на испите у ташнп заказанп време
ппщтује ппщта акта Факултета и Универзитета уметнпсти;
ушествује у вреднпваоу квалитета студијских прпграма, наставе, наставника, сарадника и служби
Факултета на нашин предвиђен ппщтим актпм Факултета и Универзитета уметнпсти;
ппщтује права заппслених на Факултету, кап и права других студената;
ушествује у дпнпщеоу пдлука у складу са Закпнпм и Статутпм Факултета;
шува углед и дпстпјанствп Факултета и Универзитета уметнпсти, студената, наставника и других
припадника академске заједнице.

Студент има правп на жалбу Наставнп-уметнишкп-наушнпм већу Факултета, укпликп Факултет прекрщи
неку пд пбавеза из става 1. ташка 1-3 пвпг шлана.

Пстала права и дужнпсти студената
Члан 9.
Сем права и дужнпсти у наставнпм прпцесу, студенти имају правп на ушествпваое у уметнишким,
наушним и струшним прпјектима у складу са свпјим мпгућнпстима и пптребама Факултета и Универзитета
уметнпсти.
Члан 10.
Студентима кпји у уметнишкпм, наушнпм и струшнпм раду, ппстижу изузетне резултате, Факултет сваке
гпдине ппвпдпм Дана студената дпдељује награде. Награда се студентима дпдељује из ппсебних фпндпва,
пснпваних при Факултету дпнатпрствпм и другим прилпзима.
Одлуку п дпдели награда из фпндпва при Факултету дпнпси ппсебан пдбпр. Ппступак дпдељиваоа
награда, висина награде и критеријуми за дпбијаое награде из фпнда пдређује се правилима п раду
фпндпва.
Члан 11.
Студент мпже ппднети пријаву декану Факултета у слушају непримеренпг ппнащаоа заппслених на
Факултету у рпку пд 15 дана пд наступаоа слушаја.
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Декан је дужан да пријаву размптри и уз кпнсултацију са студентпм прпдеканпм и пријављеним
заппсленим пдлуши п опј у рпку пд 15 дана пд дана пријема пријаве.

Пригпвпр
Члан 12.
Студент мпже ппднети пригпвпр:
- на ппступак испитиваоа, акп сматра да испит није пбављен у складу са закпнпм или Статутпм
Факултета;
- на акт кпјим му није пдпбрен упис у наредну гпдину студија, акп сматра да није дпнет у складу са
закпнпм и Статутпм Факултета.
Студент ппднпси пригпвпр декану у рпку пд 36 шаспва пд дана саппщтеоа пцене, пднпснп пријема акта из
става 1. ташка 2. пвпг шлана.
Декан дпнпси рещеое пп пригпвпру студента, уз кпнсултацију са студентпм прпдеканпм и предметним
прпфеспрпм, а у рпку пд 24 шаса пд дана пријема пригпвпра.
Акп декан усвпји пригпвпр из става 1. ташка 1. пвпг шлана пбразпваће кпмисију пред кпјпм ће студент
пплагати испит у рпку пд три дана.

МИРПВАОЕ ПРАВА И ПБАВЕЗА СТУДЕНТА
Члан 13.
Студенту се, на оегпв захтев, пдпбрава мирпваое права и пбавеза, у слушају:







теже бплести;
упућиваоа на струшну праксу у трајаоу пд најмаое щест месеци;
пдслужеоа и дпслужеоа впјнпг рпка;
неге детета дп гпдину дана живпта;
пдржаваоа труднпће;
припрема за плимпијске игре, светскп или еврппскп првенствп – када има статус врхунскпг сппртисте.

Студент кпји је бип спрешен да пплаже испит збпг бплести или пдсуства збпг струшнпг усаврщаваоа у
трајаоу пд најмаое три месеца, мпже пплагати испите у првпм нареднпм рпку, у кпме је предвиђенп
пплагаое тих испита, а најкасније дп ппшетка наредне академске гпдине.
Члан 14.
Мирпваое права и пбавеза студент пстварује на пснпву писменпг захтева кпји ппднпси Студентскпј
служби, најкасније 15 дана пд дана сазнаоа за пкплнпсти кпје представљају пснпв за мирпваое. Студент је
дужан да уз мплбу за пствариваое мирпваоа права и пбавеза у слушају бплести, пдржаваоа труднпће или
неге детета прилпжи медицинску дпкументацију.
Мирпваое права и пбавеза студента, на пснпву писмене мплбе и прилпжене дпкументације, пдпбрава
декан Факултета.
Пп престанку пкплнпсти на пснпву кпјих је студент дпбип пдпбреое за мирпваое права и пбавеза,
студент писменп пбавещтава Факултет п наставку студија.
Студент има правп да упище наредну гпдину студираоа у статусу финансираоа кпји је имап при
ппследоем упису, пре негп щтп му је пдпбрен статус мирпваоа.
За време трајаоа статуса мирпваоа, студент нема правп да ппхађа наставу, ни да пплаже испите.
Одпбрени статус мирпваоа важи за текућу академску гпдину. Укпликп ппстпје разлпзи за прпдужетак
статуса мирпваоа, студент има пбавезу да најкасније дп истека академске гпдине (30. септембра) пбнпви свпј
захтев за пдпбраваое статуса мирпваоа.
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СТАТУС СТУДЕНТА
Статус студента кпји се финансира из бучета
Члан 15.
Статус студента кпји се финансира из бучета има студент уписан на студије и рангиран на кпнкурсу за
упис кап такав, у академскпј гпдини за кпју је уписан пп кпнкурсу.
Студент кпји се финансира из бучета и кпји је у тпку академске гпдине у пквиру уписанпг студијскпг
прпграма, пп пплпженим испитима стекап 60 ЕСПБ бпдпва, пднпснп брпј бпдпва пдређен Закпнпм п виспкпм
пбразпваоу има правп да се и у нареднпј академскпј гпдини финансира из бучета.
Студент кпји се финансира из бучета и у тпку академске гпдине пствари маое пд брпја бпдпва
пдређених Закпнпм п виспкпм пбразпваоу за бучетски статус, мпже наставити студије у статусу студента кпји
се сам финансира.
Студент кпји се финансира из бучета мпже у тпме статусу имати уписан самп један пдпбрен, пднпснп
акредитпван студијски прпграм на истпм нивпу студија.

Статус студента кпји се сам финансира
Члан 16.
Статус студента кпји се сам финансира има студент уписан на студије и рангиран на кпнкурсу за упис
кап такав, у академскпј гпдини за кпју је уписан пп кпнкурсу.
Студент кпји се сам финансира и кпји у тпку академске гпдине пствари брпј ЕСПБ бпдпва пдређених
Закпнпм п виспкпм пбразпваоу за бучетски статус из текуће гпдине студијскпг прпграма мпже у нареднпј
академскпј гпдини стећи статус студента кпји се финансира из бучета, акп се рангира у пквиру укупнпг брпја
студената кпји се финансирају из бучета, ппвећанпг за 20% у пднпсу на брпј студената у претхпднпј академскпј
гпдини. Ранг листа кандидата прави се према успеху пстваренпм на главнпм предмету и прпсешнпј пцени
студија.
Рангираое студената из става 1. пвпг шлана пбухвата студенте уписане исте щкплске гпдине на
пдређени студијски прпграм, а врщи се пплазећи пд брпја пстварених ЕСПБ бпдпва и ппстигнутпг успеха у
савлађиваоу студијскпг прпграма, на нашин и пп ппступку утврђеним правилникпм п рангираоу студената.
Студент кпји не пствари правп из става 2. пвпг шлана у нареднпј щкплскпј гпдини наставља студије у
статусу студента кпји се сам финансира.

Упис и пвера гпдине
Члан 17.
Пп заврщетку академске гпдине студент је дужан да пвери гпдину студираоа.

Упис и пвера гпдине пбавезни су за све студенте и пбављају се дп 1. пктпбра текуће академске гпдине
а не касније пд 10. пктпбра.
Приликпм уписа гпдине студираоа, студенти пппуоавају индекс, ШВ пбразац и фпрмулар ФМУ, у
складу са предметима из студијскпг прпграма за кпје су се ппределили.
Наставник пптписпм и уписиваоем брпја странице индекса на кпјпј се впди евиденција п пплпженпм
испиту пптврђује да је студент изврщип све предиспитне пбавезе и пплпжип испит.
Укпликп студент није испунип предиспитне пбавезе и пплпжип испит, предметни наставник ускраћује
пптпис. Студентска служба на месту предвиђенпм за пптпис унпси наппмену „ппнпвни упис предмета“.
За предмет Студијски истраживашки рад није предвиђен пптпис наставника.
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Овлащћенп лице Факултета пптписпм и пешатпм пверава гпдину студираоа и кпнстатује брпј
пстварених ЕСПБ бпдпва у тпј гпдини.
Члан 18.
Студент мпра да пвери гпдину, да би стекап правп уписа у наредну гпдину студираоа.
Студент мпра да измири све дпспеле финансијске пбавезе према Факултету, да би стекап правп уписа
у наредну гпдину студираоа.
Члан 19.
Гпдина студираоа је узастппна академска гпдина кпју студент уписује ппшев пд првпг уписа на
студијски прпграм.
Члан 20.
При упису у наредну гпдину студираоа, студент се сваке академске гпдине ппредељује за предмете из
студијскпг прпграма, при шему мпже уписати самп пне предмете за кпје је стекап предуслпв према студијскпм
прпграму.
Студент кпји се финансира из бучета ппредељује се, у складу са студијским прпгрампм, за пнпликп
предмета кпликп је пптребнп да пствари ташнп 60 ЕСПБ бпдпва, псим акп му је дп краја студијскпг прпграма
псталп маое пд 60 ЕСПБ бпдпва, уз следеће изузетке:
 Ппсебнп успещним бучетским студентима друге или треће гпдине пснпвних академских студија, мпже
се пмпгућити упис и вище пд 60 ЕСПБ бпдпва, а највище 120 ЕСПБ бпдпва, искљушивп уз пдлуку НУН
већа Факултета, а према прпцедури предвиђенпј шланпм 64. пвпг Правилника. Студенти кпји на пвај
нашин упищу вище пд 60 ЕСПБ бпдпва не снпсе трпщкпве дпдатних кредита.
 Пп сппственпј жељи студент мпже у тпку исте академске гпдине да упище вище пд једнпг избпрнпг
предмета са листе Избпрних предмета на студијскпм прпграму. Студенти кпји на пвај нашин упищу
вище пд 60 ЕСПБ бпдпва сами финансирају упис дпдатних предмета сразмернп брпју оихпвих ЕСПБ
бпдпва.
Студент кпји се сам финансира ппредељује се, у складу са студијским прпгрампм, за пнпликп предмета
кпликп је пптребнп да пствари најмаое 37 , а највище 60 ЕСПБ бпдпва на пснпвним академским студијама,
пднпснп најмаое 30, а највище 60 ЕСПБ бпдпва на студијама другпг и трећег степена, псим акп му је дп краја
студијскпг прпграма псталп маое пд 60 ЕСПБ бпдпва.
Студент кпји се сам финансира плаћа деп щкпларине пбрашунат према предметима за кпје се ппределип.
Студент кпји дп краја академске гпдине не пплпжи испит из пбавезнпг предмета кпји је уписап, уписује
исти предмет и плаћа накнаду пбрашунату према брпју ЕСПБ бпдпва кпји се пстварују пплагаоем пвпг
предмета.
Када је студенту препстап ппнпвни упис заврщнпг испита мастер академских студија, заврщнпг испита
специјалистишких академских студија или дпктпрски уметнишки прпјекат пднпснп дпктпрска дисертација и тп
искљушивп у слушају када је тп једини непплпжени предмет на студијама, не примеоује се нашин пбрашуна
накнаде из претхпднпг става, већ се накнада дефинище ценпвникпм Факултета.
Студент кпји дп краја академске гпдине не пплпжи испит из избпрнпг предмета кпји је уписап, мпже
ппнпвп да упище исти предмет или други избпрни предмет са исте листе Избпрних предмета и плаћа накнаду
пбрашунату према брпју ЕСПБ бпдпва кпји се пстварују пплагаоем предмета кпји је изабрап.
Финансијска вреднпст једнпг ЕСПБ бпда утврђује се кап укупан изнпс гпдищое щкпларине за пдређени
студијски прпграм ппдељен са 60.
Члан 21.
Студент се уписује у вищу гпдину студија првпг степена у трајаоу пд 240 ЕСПБ према следећим услпвима:
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студент кпји је пплпжип предмете у пбиму пд минимум 37 ЕСПБ бпдпва кап и мпдуле главнпг
предмета, пднпснп групе главних предмета предвиђених студијским прпгрампм на првпј гпдини
студија, уписује се на другу гпдину студија;
студент кпји је пплпжип предмете у пбиму пд минимум 74 ЕСПБ бпдпва кап и мпдуле главнпг
предмета, пднпснп групе главних предмета предвиђених студијским прпгрампм на другпј гпдини
студија уписује се на трећу гпдину студија;
студент кпји је пплпжип предмете у пбиму пд минимум 111 ЕСПБ бпдпва кап и мпдуле главнпг
предмета, пднпснп групе главних предмета предвиђених студијским прпгрампм на трећпј гпдини
студија уписује се на шетврту гпдину студија.

Студијским прпгрампм мпгу бити предвиђени и други услпви за упис у вищу гпдину студија.
Члан 22.
Студент се уписује у вищу гпдину студија трећег степена у трајаоу пд 180 ЕСПБ према следећим услпвима:



студент кпји је пплпжип предмете у пбиму пд минимум 30 ЕСПБ бпдпва кап и мпдуле главнпг
предмета, пднпснп групе главних предмета предвиђених студијским прпгрампм на првпј гпдини
студија , уписује се на другу гпдину студија;
студент кпји је пплпжип предмете у пбиму пд минимум најмаое 60 ЕСПБ бпдпва кап и мпдуле главнпг
предмета, пднпснп групе главних предмета предвиђених студијским прпгрампм на другпј гпдини
студија уписује се на трећу гпдину студија.
Студијским прпгрампм мпгу бити предвиђени и други услпви за упис у вищу гпдину студија.

Студент дпктпрских академских студија мпже једнпм да ппнпви трећу гпдину студија без плаћаоа
щкпларине. Сваки следећи ппнпвни упис треће гпдине студија, студент плаћа са 50% щкпларине.
Изузетнп пд претхпднпг става укпликп студент ппнпвљене треће гпдине дпктпрских академских
студија, дп краја академске гпдине у кпју је уписан, тј. дп 30. септембра, преда писани деп дпктпрскпг
уметнишкпг прпјекта, партитуре, аудип снимак, звушни приказ прпјекта и јавнп изведе дпктпрски уметнишки
прпјекат пднпснп преда дпктпрску дисертацију, приликпм уписа наредне академске гпдине плаћа накнаду за
пдбрану дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта пднпснп дпктпрске дисертације пред Кпмисијпм.

Испити
Члан 23.
Пплагаоем испита студент стише пдређени брпј ЕСПБ бпдпва у складу са студијским прпгрампм.
За предмет Студијски истраживашки рад није предвиђен испит. Оверпм гпдине студент пстварује ЕСПБ
бпдпве предвиђене студијским прпгрампм за пвај предмет.
За предмет Струшна пракса није предвиђен испит. Пптписпм пдгпвпрнпг наставника у индекс кпнстатује
се да је студент испунип све свпје пбавезе предвиђене струшнпм пракспм и пстварују се ЕСПБ бпдпви
предвиђени студијским прпгрампм за пвај предмет.
Члан 24.
Услпви и нашин пплагаоа испита и пцеоиваоа на испиту утврђују се Правилникпм Факултета п
пплагаоу испита и пцеоиваоу на испиту.
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Заврщни рад мастер академских студија
Члан 25.
Мастер академске студије се заврщавају израдпм заврщнпг рада и оегпвпм јавнпм пдбранпм у складу
са студијским прпгрампм.
Приступ пдбрани заврщнпг рада је мпгућ тек пп пплпженим свим псталим испитима предвиђеним
студијским прпгрампм.
Заврщни рад се брани пред кпмисијпм кпја се састпји пд најмаое три шлана. Надлежна катедра
пдређује шланпве кпмисије за пдбрану заврщнпг рада.
Предметни наставник је шлан Кпмисије.
Кпмисија из свпјих редпва именује председника.
Садржај заврщнпг рада је пдређен студијским прпгрампм.
Заврщни рад на мастер академским студијама мпже се бранити у слпбпдним рпкпвима, изузев у
перипду пд 15. јула дп 31. августа.
Члан 26.
На студијскпм прпграму мастер академских студија студијскпг прпграма Науке п музишкпј уметнпсти,
пбавезна је пријава теме заврщнпг рада, пверена пптписпм предметнпг наставника. Пријава теме се ппднпсти
надлежнпј катедри у тпку летоег семестра, најкасније дп 31. маја текуће академске гпдине.
Члан 27.
За приступ пдбрани заврщнпг рада на мастер академским студијама, кандидат ппднпси писмену мплбу
надлежнпј катедри. Мплба садржи прпграм пднпснп тему заврщнпг рада и мпра бити пверена пптписпм
предметнпг наставника. На мастер академским студијама на студијским прпграмима Кпмппзиција и Науке п
музишкпј уметнпсти, кандидат уз мплбу предаје и заврщни рад у 3 примерка.
Члан 28.
Одбрана заврщнпг рада се заказује пп правилу 10 дана пп ппднпщеоу мплбе, а пп прибављенпј
пптврди студентске службе, да је студент пплпжип све испите.
Ппследои рпк за предају мплбе за приступ пдбрани заврщнпг рада у текућпј академскпј гпдини је 20.
септембар. Изузетнп ппследои рпк за предају мплбе за приступ пдбрани заврщнпг рада за студенте на
студијскпм прграму Науке п музишкпј уметнпсти у текућпј академскпј гпдини је 5. септембар.
Члан 29.
На студијским прпграмима мастер академских студија Кпмппзиција и Науке п музишкпј уметнпсти
заврщни рад се даје шланпвима кпмисије на увид 10 дана пре заказанпг испита.
На пдбрани заврщнпг рада кандидат даје кратак експпзе (дп 15 минута) са пбразлпжеоем теме,
метпдскпг ппступка, структуре и садржаја рада, кап и резултата истраживаоа.
Члан 30.
Записник п заврщнпм испиту свакпг кандидата унпси се у коигу пплагаоа заврщнпг испита Факултета,
а садржи следеће ппдатке пп реду кпјим су пвде наведени:
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студијски прпграм кпји је кандидат ппхађап;
име и презиме кандидата;
име, презиме и зваое предметнпг наставника;
тема пднпснп прпграм заврщнпг рада;
брпјшана и пписна пцена заврщнпг рада;
средоа пцена (кпју пп пбављенпм испиту уписује Студентски реферат);
датум пплагаоа испита;
евентуалне примедбе;
пптписе председника кпмисије, предметнпг наставника и шланпва кпмисије.

Дпктпрски уметнишки прпјекат
Члан 31.
Дпктпрат уметнпсти је дпктпрски уметнишки прпјекат (даљем тексту: прпјекат) кпји представља
сампстални дппринпс уметнпсти, а ближе је дефинисан Правилникпм п стандардима и ппступку за
акредитацију виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма.
Пријава теме дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта
Члан 32.
Кандидат ппднпси пријаву теме дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта заједнп са дпказима п испуоенпсти
услпва за пријаву утврђених студијским прпгрампм.
Пријава теме дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта ппднпси се Већу Факултета.
Студенти дпктпрских уметнишких студија мпгу пријавити тему дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта са
пстварених 60 ЕСПБ бпдпва.
Пријава теме дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта садржи експликацију идеје и план реализације прпјекта
са пбразлпжеоем кпје указује на предмет и циљ рада, ппетишке претппставке, истраживашке метпде,
неппхпдна средства за извпђеое рада, преглед литературе, бипграфију, списак изведених дела, пднпснп
јавних наступа, и предлпг ментпра.
Пријава теме дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта на студијскпм прпграму Извпђашке уметнпсти пбавезнп
садржи прпграм јавнпг извпђеоа прпјекта.
Именпваое Кпмисије за пцену предлпга дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта
Члан 33.
Веће Факултет, пп прибављенпј пдлуци надлежне катедре да је тема адекватна нивпу дпктпрских
академских студија и на пснпву предлпга састава кпмисије, именује кпмисију за пцену предлпга дпктпрскпг
уметнишкпг прпјекта.
Кпмисија се састпји пд најмаое три наставника универзитета из уже уметнишке пбласти пд кпјих
најмаое један није у раднпм пднпсу на Факултету.
Члан САНУ у раднпм саставу, кпји је пре пензипнисаоа имап наставнп зваое из исте пбласти из кпје је
пријављен дпктпрски уметнишки прпјекат, мпже бити шлан кпмисије за пцену предлпга дпктпрскпг уметнишкпг
прпјекта.
Кпмисија за пцену предлпга дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта ппднпси Наставнп-уметнишкп-наушнпм
Већу Факултета Извещтај п у рпку пд 60 дана пд дана именпваоа.
Извещтај кпмисије мпра да садржи: бипграфију кандидата, предмет и циљ рада, пснпвне хипптезе пд
кпјих се пплази, метпде кпје ћe се у истраживаоу применити, пшекиване резултате истраживаоа, прпцену
пплазне литературе закљушак кпмисије и предлпг ментпра.
10

Акп Веће Факултета утврди предлпг пдлуке п усвајаоу Извещтаја Кпмисије за пцену предлпга
дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта и именпваоу ментпра, предлпг пдлуке заједнп са Извещтајем Кпмисије
дпстављају се Сенату на усвајаое.
Пдпбраваое рада на реализацији дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта
Члан 34.
Сенат дпнпси пдлуку кпјпм пдпбрава рад на реализацији дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта и пдређује
кандидату ментпра из реда наставника Универзитета кпји испуоава услпве за ментпра према Правилнику п
стандардима и ппступку за акредитацију виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма.
Ментпр на уметнишким дпктпрским студијама мпже бити наставник са зваоем дпктпра уметнпсти или
са највищим наставнишким зваоем, кпји има уметнишка дела, пднпснп резултате из уметнишке пбласти кпја
пдгпвара врсти уметнишкпг прпјекта.
Члан САНУ у раднпм саставу, кпји је пре пензипнисаоа имап наставнп зваое из исте пбласти из кпје је
пријављен дпктпрски уметнишки прпјекат мпже бити ментпр у ппступку израде и пдбране дпктпрскпг уметнишкпг
прпјекта.
Ментпр рукпвпди израдпм дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта на нашин предвиђен студијским
прпгрампм, пднпснп пдржавајући кпнстулације са кандидатпм.
Акп прирпда уметнишнпг рада тп захтева, кандидату се мпже именпвати и кпментпр из реда струшоака
из пбласти теме дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта.
Прпцедура пдбране дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта
Члан 35.
Кандидат брани дпктпрски уметнишки прпјект у рпку пд 6 гпдина пд дана уписа на дпктпрске
акакдемске студије.
Дпктпрски уметнишки прпјекат на дпктпрским академским студијама мпгу се бранити у слпбпдним
рпкпвима, изузев у перипду пд 15. јула дп 31. августа.
Прпцедуру за пдбрану дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта ппкреће ментпр писаоем пбавещтеоа
надлежнпј Катедри и Наставнп-уметнишкп-наушнпм већу Факултета да је кандидат спреман за пдбрану
дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта и предлаже надлежнпј Катедри састав Кпмисије за пцену и пдбрану
дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта.
Пп примљенпм пбавещтеоу ментпра да је кандидат спреман за пдбрану дпктпрскпг уметнишкпг
прпјекта Наставнп-уметнишкп-наушнп Веће Факултета, на предлпг надлежне Катедре, именује Кпмисију за
пцену и пдбрану дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта.
Кпмисија се састпји пд 5 шланпва, пд кпјих најмаое три мпрају бити у пдгпварајућем зваоу из уже
уметнишке пбласти из кпје се брани тема, а најмаое један није у раднпм пднпсу на Факултету.
Члан САНУ у раднпм саставу, кпји је пре пензипнисаоа имап наставнп зваое из исте пбласти из кпје је
пријављен дпктпрски уметнишки прпјекат, мпже бити шлан кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрскпг уметнишкпг
прпјекта.
Ментпр је шлан кпмисије.
Кпмисија бира председника из свпјих редпва.
Члан 36.
У рпку пд 90 дана пд дпнпщеоа пдлуке п именпваоу Кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрскпг
уметнишкпг прпјекта, студент на студијскпм прпграму Извпђашке уметнпсти је у пбавези да, у дпгпвпру са
ментпрпм, закаже и пдржи јавну презентацију свпг дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта, кпме присуствују сви
шланпви Кпмисије за пцену и пдбрану прпјекта и да преда Студентскпј служби Факултета писани деп
дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта (на папиру и у PDF фпрмату) и трајни електрпнски запис (аудип и DVD) јавне
презентације у најмаое 7 примерака. Студент на студијскпм прпграму Кпмппзиције предаје писани деп
дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта (на папиру и у PDF фпрмату), партитуре и аудип снимак, пднпснп звушни
приказ прпјекта у најмаое 7 примерака.
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Референт за дпктпрске академске студије у Студентскпј служби дужан је да евидентира датум предаје
писанпг дела дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта, партитуре и аудип снимка, пднпснп звушнпг приказа прпјекта.
Јавна уметнишка презентација се снима у пблику трајнпг електрпнскпг записа – аудип и DVD запис.
Ментпр дпставља Наставнп-уметнишкп-наушнпм већу Факултета пбавещтеое да је студент пдржап
јавну презентацију свпг дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта и да је предап писани деп дпктпрскпг уметнишкпг
прпјекта, партитуре и аудип снимaк, пднпснп звушни приказ прпјекта. Обавещтеое ментпра мпра да буде
заведенп у делпвпднпм прптпкплу Опщте службе Факултета.
Укпликп студент, у предвиђенпм рпку из става 1. пвпг шлана, не пдржи јавну презентацију дпктпрскпг
уметнишкпг прпјекта и не преда писани деп дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта, партитуре и аудип снимaк,
пднпснп звушни приказ прпјекта, прпцедура пдбране се ппнищтава.
Извещтај кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта
Члан 37.
На пснпву пбавещтеоа ментпра, Наставнп-уметнишкп наушнп веће Факултета дпнпси пдлуку кпјпм
кпнстатује да је студент пдржап јавну презентацију свпг дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта, предап писани деп
прпјекта, партитуре и аудип снимак, пднпснп звушни приказ прпјекта и пдређује рпк пд 60 дана у кпме
Кпмисија за пцену и пдбрану дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта треба да ппднесе Наставнп-уметнишкп-наушнпм
Већу Факултета Извещтај п јавнпј уметнишкпј презентацији, писанпм делу дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта,
партитури и аудип снимку, пднпснп звушнпм приказу прпјекта.
Извещтај Кпмисије садржи:
 увпдни деп са ппдацима п прпцедури пд пријаве дп пдбране дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта,
 бипграфију кандидата,
 детаљну анализу дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта – јавне уметнишке презентације и писанпг рада,
пднпснп кпмппзиције,
 пцену пстварених резултата,
 критишки псврт референата,
 закљушак са пбразлпжеоем дппринпса прпјекта уметнпсти,
 пптписе шланпва Кпмисије.
Надлежна Струшна служба Факултета дпставља ппдатке п прпцедури пд пријаве дп пдбране
дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта за увпдни деп Извещтаја.
Стављаое дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта на Увид јавнпсти
Члан 38.
Наставнп-уметнишкп-наушнп веће Факултета ставља Извещтај Кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрскпг
уметнишкпг прпјекта, писани деп дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта, јавну уметнишку презентацију снимљену у
пблику електрпнскпг или DVD записа, партитуре и аудип снимак, пднпснп звушни приказ прпјекта на Увид
јавнпсти.
Факултет пглащава на пгласнпј табли и на свпјпј интернет страници, инфпрмацију да се Извещтај
Кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта, писани деп дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта,
јавна уметнишка презентација снимљена у пблику електрпнскпг или DVD записа, партитура кпмппзиција,
аудип снимак, пднпснп снимак звушне реализације налазе на Увиду јавнпсти и да су дпступни јавнпсти дп
саме пдбране.
Извещтај кпмисије и дпктпрски уметнишки прпјекат у щтампанпм пблику, партитура кпмппзиције,
јавна уметнишка презентација снимљена у пблику електрпнскпг или DVD записа, аудип снимак, пднпснп
снимак звушне реализације дпступни су и у Библиптеци Факултета.
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Пп истеку 30 дана пд стављаоа на Увид јавнпсти, Наставнп-уметнишкп-наушнп Веће Факултета
разматра Извещтај Кпмисије и евентуалне примедбе и утврђује предлпг пдлуке кпјпм прихвата урађени
дпктпрски уметнишки прпјекат.
Предлпг Одлуке и Извещтај Кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта дпставља се
Сенату Универзитета уметнпсти на усвајаое.
Акп Наставнп-уметнишкп-наушнп веће не дпнесе пдлуку п прихватаоу Извещтаја кпмисије, даљи тпк
пдбране дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта се прекида.
Пдбрана дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта
Члан 39.
Датум пдбране заказује кпмисија у дпгпвпру са кандидатпм у рпку кпји, пп правилу, није краћи пд 10
дана ни дужи пд три месеца пд дана дпнащеоа пдлуке Сената Универзитета уметнпсти.
Одбрана дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта је јавна и оенп пдржаваое се пбјављује на пгласнпј табли
Факултета кап и на интернет страници Факултета.
Одбрана дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта из кпмппзиције укљушује извпђеое или емитпваоа снимка
кпмппзиције, пднпснп оенпг звушнпг приказа.
Дпктпрски уметнишки прпјекат се брани пред кпмисијпм кпја је ппднела Извещтај.
Одбранпм рукпвпди председник кпмисије, кпји најпре саппщтава бипграфске ппдатке п кандидату, а
пптпм се шита Извещтај. Кандидат затим, у сажетпм пблику излаже резултате дп кпјих је дпщап у
истраживаоу, пднпснп идеју и резултате уметнишкпг прпјекта. Чланпви кпмисије ппстављају питаоа
кандидату, пп реду кпји пдреди Кпмисија, на кпја кандидат мпже пдгпвприти пдмах, или накпн ппстављаоа
свих питаоа.
Пп заврщенпј пдбрани, Кпмисија утврђује да је кандидат: «пдбранип уметнишки прпјекат» или «није
пдбранип уметнишки прпјекат».
Кандидат је пдбранип дпктпрски уметнишки прпјекат акп већина шланпва Кпмисије да ппзитивнп
мищљеое. Одбрана се закљушује јавним саппщтаваоем става Кпмисије.
Акп Кпмисија дпнесе пдлуку да дпктпрски уметнишки прпјекат није пдбраоена, кандидат не мпже
ппнпвп радити дпктпрски уметнишки прпјекат са истим прпгрампм пднпснп темпм.
О тпку пдбране дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта саставља се Записник кпји пптписују сви шланпви
Кпмисије.
Члан 41.
Кпмисија ппднпси Наставнп-уметнишкп-наушнпм већу Факултета Извещтај п пцени пдбране дпктпрскпг
уметнишкпг прпјекта.
Члан 42.
Акп Кпмисија у тпку пдбране стекне убеђеое да је пптребнп прпверити сампсталнпст рада на
дпктпрскпм уметнишкпм прпјекту мпже пдлпжити пдбрану дп 3 месеца. Укпликп кандидат без пправдаоа не
приступи ппнпвп заказанпј пдбрани, кпмисија дпнпси пдлуку да дпктпрски уметнишки прпјекат није
пдбраоена.
Члан 43.
Студент кпји је заврщип дпктпрске академске студије стише назив дпктпра уметнпсти.
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Члан 44.
Кандидат је дужан да на пбјављенпм писанпм делу дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта, пбјављенпм DVDу или CD-у, щтампанпј партитури виднп пзнаши да је пдбраоена на Факултету музишке уметнпсти
Универзитета уметнпсти у Бепграду, кап и да наведе име ментпра.

Дпктпрска дисертација
Члан 45.
Дпктпрска дисертација (у даљем тексту дисертација) представља резултат пригиналнпг наушнпг рада
дпктпранта кпјим се дају нпви наушни резултати и дппринпси развпју наушне мисли.
Ппступак припреме и услпви за пдбрану дисертације ypeђyју у се ппщтим актпм Универзитета, пп
прибављенпм мищљеоу Министарства прпсвете и министарства надлежнпг за наушнпистраживашку
делатнпст, а ближе је дефинисан Правилникпм п стандардима и ппступку за акредитацију виспкпщкплских
устанпва и студијских прпграма.
Пријава теме дпктпрске дисертације
Члан 46.
Кандидат ппднпси пријаву теме дпктпрске дисертације, заједнп са дпказима п испуоенпсти услпва за
пријаву, утврђених студијским прпгрампм.
Пријава теме дпктпрске дисертације ппднпси се Већу Факултета.
Студенти дпктпрских наушних студија мпгу пријавити тему дпктпрске дисертације са пстварених 60
ЕСПБ бпдпва.
Пријава теме дпктпрске дисертације садржи бипграфију, списак радпва, дпказ п најмаое једнпм раду
пбјављенпм или прихваћенпм за пбјављиваое у наушнпј публикацији категприсанпј према критеријумима
Министарства прпвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије, предлпг теме дисертације са
пбразлпжеоем и предлпг ментпра са спискпм оегпвих референци.
Предлпг теме дисертације са пбразлпжеоем мпра да садржи: предмет и циљ рада, пснпвне хипптезе
пд кпјих се пплази, метпде кпје ће се у истраживаоу применити, пшекиване резултате истраживаоа, списак
пплазне литературе, бипграфију са библипграфијпм и предлпг ментпра.
На пснпву шлана 128. Закпна п виспкпм пбразпваоу, за лица кпја бране дпктпрску дисертацију пп
прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу тпг закпна, пријава теме дпктпрске дисерације садржи: пверен
препис диплпме п заврщеним магистарским студијама, бипграфију, списак радпва и предлпг теме
дисертације са пбразлпжеоем.
Именпваое Кпмисије за пцену испуоенпсти услпва за стицаое дпктпрата и наушне заснпванпсти
предлпжене теме дисертације
Члан 47.
Веће, пп прибављенпј пдлуци надлежне катедре да је тема адекватна нивпу дпктпрских академских
студија и на пснпву предлпга састава кпмисије, именује кпмисију за пцену испуоенпсти услпва за стицаое
дпктпрата и наушне заснпванпсти предлпжене теме дисертације.
Кпмисија се састпји пд најмаое три наставника универзитета или истраживаша из уже наушне пбласти
пд кпјих најмаое један није у раднпм пднпсу на Факултету.
Члан САНУ у раднпм саставу, кпји је пре пензипнисаоа имап наставнп или наушнп зваое из исте пбласти из
кпје је пријављена дпктпрска дисертација, мпже бити шлан кпмисије за пцену испуоенпсти услпва за стицаое
дпктпрата и наушне заснпванпсти предлпжене теме дисертације.
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Кпмисија за пцену испуоенпсти услпва за стицаое дпктпрата и наушне заснпванпсти предлпжене теме
дисертације, ппднпси Наставнп-уметнишкп-наушнпм Већу Факултета Извещтај п у рпку пд 60 дана пд дана
именпваоа.
Извещтај кпмисије мпра да садржи: бипграфију и библипграфију кандидата, предмет и циљ рада,
пснпвне хипптезе пд кпјих се пплази, метпде кпје ћe се у истраживаоу применити, пшекиване резултате
истраживаоа, прпцену пплазне литературе закљушак кпмисије и предлпг ментпра.
Акп Веће Факултета дпнесе ппзитивну пдлуку п испуоенпсти услпва за стицаое дпктпрата и наушне
заснпванпсти предлпжене теме дпктпрске дисертације, дпставља је заједнп са Извещтајем Кпмисије Сенату
на усвајаое.
Пдпбраваое рада на изради дпктпрске дисертације
Члан 48.
Сенат дпнпси пдлуку кпјпм пдпбрава рад на изради дисертације и пдређује кандидату ментпра из
реда наставника Универзитета кпји испуоава услпве за ментпра према Правилнику п стандардима и ппступку
за акредитацију виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма.
Ментпр на наушним дпктпрским студијама мпже бити наставник универзитета кпји има наушни степен
дпктпра наука и наушне радпве из пбласти кпја пдгпвара теми дисертације кпји испуоава услпве за ментпра
према Правилнику п стандардима и ппступку за акредитацију виспкпщкплских устанпва и студијских
прпграма.
Члан САНУ у раднпм саставу, кпји је пре пензипнисаоа имап наставнп или наушнп зваое из исте пбласти из
кпје је пријављена дпктпрска дисертација, мпже бити ментпр ппступку израде и пдбране дпктпрске дисертације.
Ментпр рукпвпди израдпм дисертације на нашин предвиђен студијским прпгрампм, пднпснп
пдржавајући кпнстулације са кандидатпм кпји брани дпктпрску дисертацију.
Акп прирпда истраживаоа тп захтева, кандидату се мпже именпвати и кпментпр из реда струшоака из
пбласти теме.
Прпцедура пдбране дпктпрске дисертације
Члан 49.
Кандидат брани дпктпрску дисертацију, у рпку пд 6 гпдина пд дана уписа на дпктпрске академске
студије.
Дпктпрска дистертација на дпктпрским академским студијама мпгу се бранити у слпбпдним рпкпвима,
изузев у перипду пд 15. јула дп 31. августа.
Кандидат кпји је пријавип дпктпрску дисертацију пп прпписима кпји су важили дп дпнпщеоа Закпна п
виспкпм пбразпваоу, брани тезу у рпку пд пет гпдина пд дана пдпбраваоа теме. За пдбрану теме дпктпрскпг
рада кпји није пдбраоен у рпку наведенпм у претхпднпм ставу, дпктпрант кпји стише дисертацију пп
прпписима кпји су важили дп дпнпщеоа Закпна пбнавља захтев за пдпбраваое наставка рада на тпј теми.
Веће Факултета мпже таквпм кандидату, на оегпв захтев, из пправданих разлпга, пдпбрити прпдужеое рпка
за пдбрану дпктпрске дисертације, уз примену шлана 128. Закпна п виспкпм пбразпваоу(„Службени гласник
РС“ бр. 76/05.)
Прпцедуру за пдбрану дпктпрске дисертације ппкреће ментпр писаоем пбавещтеоа надлежнпј
Катедри и Наставнп-уметнишкп-наушнпм већу Факултета да је дпктпрска дисертација заврщена.
Члан 50.
Студенти дпктпрских академских студија на студијским прпграмима Музикплпгија, Етнпмузикплпгија и
Науке п музишкпј уметнпсти дужни су да предају дпктпрску дисертацију у најмаое 7 примерака.
Кандидати кпји су пријавили дпктпрску дисертацију према прпписима кпји су важили дп ступаоа на
снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу («Службени гласник Републике Србије», бр. 76/05 пд 02. септембра 2005.
гпдине) предају дпктпрску дисертацију у најмаое 7 примерака.
Именпваое Кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације
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Члан 51.
Пп примљенпм пбавещтеоу ментпра да је урађена дпктпрска дисертација и пп предаји дпктпрске
дисертације, Наставнп-уметнишкп-наушнп Веће Факултета, на предлпг надлежне Катедре, именује Кпмисију за
пцену и пдбрану дпктпрске дисертације.
Кпмисија се састпји пд 5 шланпва, пд кпјих најмаое три мпрају бити у пдгпварајућем наушнпм зваоу из
уже наушне пбласти из кпје се брани тема, а најмаое један није у раднпм пднпсу на Факултету.
Члан САНУ у раднпм саставу, кпји је пре пензипнисаоа имап наставнп или наушнп зваое из исте пбласти из
кпје је пријављена дпктпрска дисертација, мпже бити шлан кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације.
Ментпр је шлан кпмисије.
Кпмисија бира председника из свпјих редпва.
Члан 52.
Кпмисија за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације, ппднпси Наставнп-уметнишкп-наушнпм Већу
Факултета Извещтај п урађенпј дпктпрскпј дисертацији, у рпку пд 60 дана пд дана именпваоа.
Извещтај садржи:
 увпдни деп са ппдацима ппшев пд пријаве дп пдбране дпктпрске дисертације,
 бипграфију са библипграфијпм кандидата
 детаљну анализу дпктпрске дисертације,
 пцену пстварених резултата,
 критишки псврт референата,
 закљушак са пбразлпжеоем наушнпг дппринпса дпктпрске дисертације,
 пптписе шланпва Кпмисије.
Надлежна Струшна служба Факултета дпставља ппдатке п прпцедури пд пријаве дп пдбране дпктпрске
дисертације за увпдни деп Извещтаја.
Стављаое дпктпрске дисертације на Увид јавнпсти
Члан 53.
Наставнп-уметнишкп-наушнп веће Факултета ставља Извещтај Кпмисије за пцену и пдбрану и дпктпрска
дисертација на Увид јавнпсти.
Факултет пглащава на пгласнпј табли Факултета и на свпјпј интернет страници, инфпрмацију да се
Извещтај Кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације и дпктпрска дисертација стављају на увид
јавнпсти и да су дпступни јавнпсти дп саме пдбране.
Извещтај кпмисије и дпктпрска дисертација у щтампанпм пблику дпступни су и у Библиптеци
Факултета.
Пп прптеку 30 дана пд стављаоа на Увид јавнпсти, Наставнп-уметнишкп-наушнп Веће Факултета
разматра Извещтај Кпмисије и евентуалне примедбе и утврђује предлпг пдлуке кпјпм прихвата Извещтај
Кпмисије и урађену дпктпрску дисертацију.
Предлпг Одлуке и Извещтај Кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације дпставља се Сенату
Универзитета уметнпсти на усвајаое.
Акп Наставнп-уметнишкп-наушнп веће не дпнесе пдлуку п прихватаоу Извещтаја кпмисије, даљи тпк
пдбране дпктпрске дисертације се прекида.
Пдбрана дпктпрске дисертације
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Члан 54.
Датум пдбране заказује кпмисија у дпгпвпру са кандидатпм у рпку кпји, пп правилу, није краћи пд 10
дана ни дужи пд три месеца пд дана дпнащеоа пдлуке Сената Универзитета уметнпсти.
Одбрана дпктпрске дисертације је јавна и оенп пдржаваое се пбјављује на пгласнпј табли Факултета
кап и на и на интернет страници Факултета.
Дпктпрска дисертација се брани пред кпмисијпм кпја је ппднела Извещтај.
Одбранпм рукпвпди председник кпмисије, кпји најпре саппщтава бипграфске ппдатке п кандидату, а
пптпм се шита Извещтај. Кандидат затим, у сажетпм пблику излаже резултате дп кпјих је дпщап у
истраживаоу, пднпснп идеју и резултате дпктпрске дисертације. Чланпви кпмисије ппстављају питаоа
кандидату, пп реду кпји пдреди Кпмисија, на кпја кандидат мпже пдгпвприти пдмах, или накпн ппстављаоа
свих питаоа.
Пп заврщенпј пдбрани, Кпмисија утврђује да је кандидат: «пдбранип дпктпрску дисертацију» или
«није пдбранип дпктпрску дисертацију».
Кандидат је пдбранип дпктпрску дисертацију, акп већина шланпва Кпмисије да ппзитивнп
мищљеое.Одбрана се закљушује јавним саппщтаваоем става Кпмисије.
Акп Кпмисија дпнесе пдлуку да дпктпрска дисертација није пдбраоена, кандидат не мпже ппнпвп
радити дпктпрску дисертацију са истим прпгрампм пднпснп темпм.
О тпку пдбране дпктпрске дисертације, саставља се Записник кпји пптписују сви шланпви Кпмисије.
Члан 55.
Кпмисија ппднпси Наставнп-уметнишкп-наушнпм већу Факултета Извещтај п пцени пдбране дпктпрске
дисертације.
Члан 56.
Акп Кпмисија у тпку пдбране стекне убеђеое да је пптребнп прпверити сампсталнпст рада на
дпктпрскпј дисертацији, мпже пдлпжити пдбрану дп 3 месеца. Укпликп кандидат без пправдаоа не приступи
ппнпвп заказанпј пдбрани, кпмисија дпнпси пдлуку да дпктпрска дисертација није пдбраоена.
Члан 57.
Студент кпји је заврщип дпктпрске академске студије или пдбранип дпктпрску дисертацију пп
прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу («Службени гласник Републике
Србије», бр. 76/05 пд 02. септембра 2005. гпдине) стише наушни назив дпктпра наука са назнакпм пбласти .
Члан 58.
Кандидат је дужан да на пбјављенпј дпктпрскпј дисертацији виднп пзнаши да је пдбраоена на
Факултету музишке уметнпсти Универзитета уметнпсти у Бепграду, кап и да наведе име ментпра.

Ппсебна права студената
Члан 59.
Приликпм уписа на студијски прпграм Факултета из ппља уметнпсти, студент има правп да бира
предметнпг наставника главнпг предмета – класу, укпликп наставник има распплпживих места за пријем
нпвпг студента.
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Члан 60.
У тпку студија, студент има правп да прпмени класу главнпг предмета, уз сагласнпст надлежне
Катедре. Студент класу мпже да прпмени пп пплпженпм испиту, а најкасније седам дана пд ппшетка нпвпг
семестра.
Члан 61.
Укпликп предмет, кпји није главни, предвиђен студијским прпгрампм кпји је студент уписап, у тпку
једне академске гпдине предаје вище пд једнпг наставника, а студенту не пдгпвара група у кпју је расппредпм
наставе расппређен, студент мпже ппденти мплбу за прелазак кпд другпг предметнпг наставника.
Студент мплбу мпра предати најкасније 15 дана пд ппшетка семестра.
Прпдекан за наставу дпнпси рещеое пп пвпм питаоу, уз кпнсултације са предметним наставницима.
Члан 62.
Студент једнпг студијскпг прпграма Факултета мпже уписати други студијски прпграм истпг нивпа и
степена студија, ппсле заврщене прве гпдине студија, у статусу сампфинансирајућег студента, ппд услпвима
дефинисаним студијским прпграмима.
Члан 63.
Студент кпји паралелнп студира јпщ неки студијски прпграм на истпј или другпј сампсталнпј
виспкпщкплскпј институцији, мпже једанпут гпдищое да ппднесе захтев за дпдатни пренпс ЕСПБ бпдпва.
Захтев мпра бити предат најкасније дп ппшетка наредне академске гпдине.
Прпцедура за рещаваое пвпг питаоа је иста кап и приликпм пренпса ЕСПБ бпдпва кпд уписа на
Факултет пп ппсебнпм ппступку (шланпви 66-75.).
Члан 64.
Ппсебнп успещним бучетским студентима мпже се пмпгућити упис и вище пд 60 ЕСПБ бпдпва, а
највище 120 ЕСПБ бпдпва, са циљем бржег заврщаваоа студија и щирег пбразпваоа, акп су на претхпдним
гпдинама студија пстварили прпсек пцена пд најмаое 9, кап и прпсек пцена 10 из главнпг предмета, пднпснп
групе главних предмета.
Студенту кпме се пдпбри пвакав статус, дпзвпљен је упис предмета за кпје није испунип предметне
предуслпве.
Захтев за упис вище пд 60 ЕСПБ бпдпва студнет ппднпси најкасније 7 дана пп пбјављиваоу расппреда
за наредну академску гпдину, у складу са реалним мпгућнпстима за ппхађаое наставе и изврщеое
предиспитних пбавеза.
Захтев пбавезнп садржи листу предмета кпје студент жели да упище, са брпјем ЕСПБ бпдпва.
Веће пдсека разматра захтев и даје сагласнпст, узимајући у пбзир дптадащои тпк студираоа и
перспективу студента, кап и прпстпрне, технишке и кадрпвске мпгућнпсти Факултета.
НУН веће Факултета дпнпси кпнашнп рещеое пп пвпм питаоу, најкасније 7 дана пд дана заврщетка
накнаднпг испитнпг рпка.
Укпликп студент кпји се финансира из бучета не пплпжи неки пд предмета кпје је уписап, пбавезан је
да ппнпвни упис предмета сам финансира, у сразмери са брпјем кредита кпји предмет нпси.
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Члан 65.
Студент има правп да заврщи студије пп заппшетпм Наставнпм плану и прпграму у складу са Закпнпм.

ППСЕБНИ ППСТУПЦИ УПИСА НА ФАКУЛТЕТ
Члан 66.
Ппсебни ппступци приликпм уписа на Факултет предвиђени су за следеће слушајеве:










Упис на студије првпг степена, студената кпји студирају исти студијски прпграм, на другпј сампстланпј
виспкпщкплскпј институцији;
Упис на студије првпг степена, студената кпји студирају разлишити студијски прпграм првпг степена, на
другпј сампстланпј виспкпщкплскпј институцији;
Упис на студије првпг степена, студената Факултета музишке уметнпсти, кпји студирају други студијски
прпграм првпг степена;
Упис на студије првпг степена, студената Факултета музишке уметнпсти, кпји студирају исти студијски
прпграм, пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу («Службени
гласник Републике Србије», бр. 76/05 пд 02. септембра 2005. гпдине);
Упис на студије Факултета музишке уметнпсти, лица кпјима је престап статус студента у складу са
Закпнпм п виспкпм пбразпваоу;
Упис на студије првпг степена, лица кпја имају стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена;
Упис на студије трећег степена студената магистарских студија пп прпписима кпји су важили дп
ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу («Службени гласник Републике Србије», бр. 76/05 пд
02. септембра 2005. гпдине), кап и лица кпја су заврщила магистарске студије пп прпписима кпји су
важили дп ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу («Службени гласник Републике Србије», бр.
76/05 пд 02. септембра 2005. гпдине)
Упис на студије трећег степена студената кпји студирају или лица кпја су заврщила специјалистишке
академске студије.
Члан 67.

За студенте и лица из шлана 66, став 1, ташке 2, 3, 6, 7 и 8, предвиђенп је пплагаое испита за прпверу
склпнпсти и сппспбнпсти и пријемнпг испита, у складу са пвим правилникпм и Правилникпм п пријемним
испитима и рангираоу на пријемним испитима.
Студент кпји ппднпси мплбу за упис на Факултет, а студира исти студијски прпграм на другпј
сампстланпј виспкпщкплскпј институцији, има правп уписа без пплагаоа испита за прпверу склпнпсти и
сппспбнпсти и пријемнпг испита, ппд услпвпм да је испунип услпв за упис у наредну гпдину студија на
факултету на кпме је уписан, изузев на заврщну гпдину студија.
Укпликп није испунип услпв за упис у наредну гпдину студија, уписује се на факултет према прпцедури
предвиђенпј за студенте и лица из шлана 66, став 1, ташке 2, 3, 6, 7 и 8.
Студент из става 2. пвпг шлана задржава стешени статус у ппгледу плаћаоа студија.
Испуоенпст услпва из става 2. пвпг шлана кап и прпстпрне и кадрпвске мпгућнпсти Факултета утврђује
НУН веће Факултета, пп прибављенпм мищљеоу пдгпварајуће катедре, ппсле изврщене прпвере.
Студент из става 2. пвпг шлана мпра ппднети захтев за упис најкасније дп 15. септембра текуће
академске гпдине.
Члан 68.
Студент кпји студира студијски прпграм пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна п
виспкпм пбразпваоу («Службени гласник Републике Србије», бр. 76/05 пд 02. септембра 2005. гпдине) има
правп уписа на исти студијски прпграм, самп уз ппднети захтев.
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Захтев мпра бити предат најаксније дп 15. септембра текуће академске гпдине.
Студент из става 1. пвпг шлана задржава стешени статус у ппгледу плаћаоа студија.
Члан 69.
Лице кпме је престап статус студента у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу има правп уписа без
пплагаоа испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти и пријемнпг испита, ппд услпвпм да је пре негп щтп му
је престап статус студента испунип услпв за упис најмаое друге гпдине студија, кап и да уписује исти студијски
прпграм.
Укпликп не испуоава услпве из претхпднпг става уписује се на Факултет према прпцедури
предвиђенпј за студенте и лица из шлана 66, став 1, шланпви 2, 3, 6, 7 и 8.
Студент из става 1. пвпг шлана се уписује кап сампфинансирајући студент.
Испуоенпст услпва из става 1. пвпг шлана кап и прпстпрне и кадрпвске мпгућнпсти Факултета утврђује
НУН веће Факултета, пп прибављенпм мищљеоу пдгпварајуће катедре, ппсле изврщене прпвере.
Студент из става 1. пвпг шлана мпра ппднети захтев за упис најкасније дп 15. септембра текуће
академске гпдине.
Прпвера мпра бити пдржана најкасније дп ппшетка наредне академске гпдине.
Члан 70.
Студенти и лица из шлана 66., мпгу да ппднесу захтев за пренпс ЕСПБ бпдпва кпје су стекли пплагаоем
испита српднпг студијскпг прпграма.
Захтев за пренпс ЕСПБ бпдпва, мпра бити ппднет најкасније дп 15. пктпбра текуће академске гпдине.
Члан 71.
Захтев за пренпс ЕСПБ бпдпва се ппднпси уз следећу дпкументацију:




Увереое п пплпженим испитима са уписанпм пценпм;
Садржај студијскпг прпграма, кпји студент студира, пднпснп кпји је заврщип;
Дпказ п акредитацији студијскпг прпграма и акредитацији виспкпщкплске устанпве на кпјпј студент
студира, пднпснп кпји је заврщип.
Увереое п пплпженим испитима са уписанпм пценпм, издаје виспкпщкплска устанпва на кпјпј је студент
стекап бпдпве.
Укпликп су дпкумента из става 1. на странпм језику, пбавезнп је прилпжити и превпд пверен пд стране
судскпг тумаша.
Захтев за пренпс ЕСПБ бпдпва пбавезнп садржи листу предмета за кпје се пренпс тражи.
ЕСПБ бпдпви мпгу да се пренесу акп су стешени из пбавезних и из избпрних предмета.
Члан 72.
Пренпс ЕСПБ бпдпва се признаје укпликп су садржаји и циљеви предмета за кпје се врщи еквиваленција,
усклађени најмаое 80% са садржајима и циљевима свакпг предмета пдгпварајућих студијских прпграма кпји
се уписују.
Члан 73.
Већа пдсека разматрају ппднете захтеве и дпстављају предлпг еквиваленције НУН већу Факултета, на
предвиђенпм фпрмулару.
Одлуку п признаваоу ЕСПБ бпдпва, дпнпси НУН веће Факултета, најкасније најкасније дп заврщетка
наставе у текућпј академскпј гпдини.
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Одлука пбавезнп садржи назив предмета кпји се признаје, гпдину и семестар на кпјпј је садржајем
студијскпг прпграма предмет предвиђен, брпј ЕСПБ бпдпва, кап и пцену и брпј ппена пстварених пплагаоем
испита. Предмет се признаје са брпјем ЕСПБ бпдпва предвиђених за тај предмет на студијскпм прпграму на
кпме се признаје.
Упис на Факултет пбавља се најкасније у ппследоем уписнпм рпку, текуће академске гпдине.
Члан 74.
Сви ппдаци из пдлуке НУН већа Факултета п признаваоу ЕСПБ бпдпва, уписују се у Матишну коигу
студента.
Члан 75.
Лица из шлана 66, став 1, ташке 2, 3, 6, 7 и 8, кпја стекну правп уписа на Факултет и не ппднесу захтев за
пренпс ЕСПБ бпдпва, пријављују и пплажу испите пп редпвнпј прпцедури.

ПРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
Члан 76.
Факултет прганизује и извпди студије у тпку академске гпдине кпја пп правилу ппшиое 1. пктпбра и
траје 12 месеци.
Академска гпдина се дели на два семестра пд кпјих сваки траје 15 недеља.
Настава из ппјединих предмета, пп правилу, прганизује се и извпди у тпку једнпг семестра, а најдуже у
тпку два семестра.
Члан 77.
Студијски прпграми на Факултету извпде се према гпдищоем плану извпђеоа наставе, кпји, на
предлпг катедара, дпнпси НУН веће Факултета, пре ппшетка академске гпдине.
Гпдищоим планпм извпђеоа наставе утврђују се:







расппред наставних недеља у тпку академске гпдине;
термини испитних рпкпва;
наставници и сарадници кпји ће извпдити наставу према студијскпм прпграму;
места за извпђеоа наставе и испита;
ппшетак и заврщетак шаса извпђеоа наставе;
и пстале важне шиоенице за редпвнп извпђеое наставе.

Гпдищои план извпђеоа наставе дпступан је јавнпсти и пбавезнп се пбјављује на интернет страницама
Факултета (www.fmu.bg.ac.rs).
У пправданим разлпзима, гпдищои план извпђеоа наставе мпже се меоати и дппуоавати и тпкпм академске
гпдине, на нашин и ппд услпвима прпписаним за оегпвп дпнпщеое.
Члан 78.
Гпдищои план извпђеоа наставе на Факултету темељи се на раднпм пптерећеоу студента пд 40 сати
недељнп, у щта се урашунава сама настава, практишне вежбе, струшна пракса, семинари и други пблици
наставе, кап и време кпје је тпкпм гпдине студенту пптребнп за пбављаое предиспитних пбавеза,
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сампсталнпг рада, дпбрпвпљнпг рада у лпкалнпј заједници, припрему и пплагаое испита и других видпва
ангажпваоа.
Члан 79.
Један академски шас на Факултету траје 45 минута.
Изузетнп пд претхпднпг става, 1 академски шас главнпг предмета и камерне музике на студијским
прпграмима у ппљу уметнпсти траје 60 минута.
Члан 80.
На прелпг прпдекана за наставу, НУН веће Факултета именује Кпмисију за израду расппреда. Кпмисија, у
складу са гпдищоим планпм наставе прави детаљан расппред шаспва и испита у свим испитним рпкпвима, за
текућу академску гпдину.
Расппред индивидуалне наставе на уметнишким предметима утврђује се на предлпг надлежних катедара.
Студентска служба пбјављује расппред шаспва и испита на пгласнпј табли пре ппшетка наставе.
Сви расппреди (наставе, испита, кпнсултација) благпвременп су дпступни студентима на пдгпварајућим
пгласним таблама и интернет страницама Факултета и дпследнп се спрпвпде.
Члан 81.
Деп вежби, струшне праксе, уметнишкпг и наушнпг рада мпже се пбављати у пдгпварајућим прганизацијама,
уметнишким ансамблима и институцијама културе на пснпву међуспбнп склппљених угпвпра.
Члан 82.
Предаваоа, вежбе и семинари мпгу се извпдити и пред маопм, пднпснп већпм группм студената негп щтп је
планиранп студијским прпгрампм:



акп студијски прпграм има маои брпј уписаних студената, а те студенте није мпгуће приппјити
студентима другпг студијскпг прпграма,
акп кадрпвски или прпстпрни услпви не пмпгућавају пдгпварајуће прганизпваое наставе.

Акп брпј студената за вище пд 50% премаща предвиђену велишину групе планирану студијским прпгрампм
пбразује се нпва група за предаваое, вежбе и семинаре.
Члан 83.
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Факултета, изузев шланпва
32-44 кпји ће се примеоивати ппшав пд академске 2016/17. гпдине.
Члан 84.
Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п студираоу бр. 01-1372/10 пд 10. јуна 2010.
гпдине.
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
декан
мр Љиљана Нестпрпвска, ред.прпф.
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