На основу Статута Универзитета у Источном Сарајеву члан 57. Наставно –
умјетничко вијеће Академије ликовних умјетности Требиње на ванредној сједници
одржано 15.3 . 2012. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
о упису на други циклус студија, организовању квалификационог испита и
бодовању резултата за упис на академски студиј другог циклуса – мастер студиј
на Академији ликовних умјетности Требиње, Универзитета у Источном
Сарајеву.
Члан 1.
Овим правилником утврђује се критеријуми и поступак за упис на други циклус
студија – мастер студиј на Академији ликовних умјетности Требиње -Универзитета у
Источном Сарајеву.
Члан 2.
Критерији за упис.
1) Пријемни испит могу полагати кандидати који су завршили први циклус студија,
академија или факултета ликовних умјетности и академија и факултета
примијењених умјетности, са остварених најмање 240 ЕЦСТ бодова.
2) Мастер студиј може уписати лице које положи пријемни испит.
3) Кандидати који конкуришу за упис на мастер студиј, морају имати општу
просјечну оцјену од најмање 8,00 на основним академским студијама и најмању
просјечну оцјену 8,50 из главног предмета у току студија (област за коју кандидат
конкурише)
4) Завршен дипломски студиј ( по старим наставним плановима и програмима НПП ).
5) Сви кандидати који су завршили студије по старом наставном плану и програму
дужни су извршити еквиваленцију дипломе од стране Комисије АЛУ Требиње за
еквиваленцију диплома и наставних планова и програма.
6) Наставно умјетничко вијеће Академије утврђује који су сродни програми основних
студија одговарајући за наставак студија за одговарајућу област.
7) Редослед кандидата за упис на мастер студиј утврдиће се на основу постигнутих
резултата на пријемном испиту, просјечне оцјене остварене на основним студијама и
просјечне оцјене из главног предмета ( област за коју кандидат конкурише ) и
времена студирања на основним студијама .
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Члан 3.

Студиј другог циклуса – мастер студиј.
Дипломске студије – мастер студије другог циклуса , трају годину дана – два
семестра и вредноване су са 60 ЕЦСТ кредита – 30 ЕЦТС кредита по семестру.
Студенти се опредељују за једну од четири умјетничке области у оквиру студијског
програма: ликовна умјетност :
1. СЛИКАРСТВО,
2. ВАЈАРСТВО,
3. ГРАФИКА,
4. ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН.
Након завршетка мастер студија кандидати добијају следећа звања:
1. Дипломирани академски сликар – мастер
2. Дипшломирани академски вајар- мастер
3. Дипломирани академски графичар – мастер
4. Дипломирани академски графички дизајнер - мастер
Према наставном плану полажу се три обавезна и један од два изборна предмета у
оквиру области коју кандидат изабере.
Сви предмети су једносеместрални.

Члан 4.

Пријемни испит
1) Пријемном испиту приступају кандидати са завршеним одговарајућим
образовањем у четверогодишњем трајању ( основне академске студије ).
2) Пријемни испит представља јединствену цјелину.
3) Кандидат је дужан да десет дана прије приступања на пријемни испит достави
комисији на увид :
Портфолио ( радови уже области, презентација рада ( фото, видео, ЦД,...) са
назнаком области за коју конкурише ( сликарство, вајарство, графика, графички
дизајн) ).
4) Биографске податке и податке о излагачкој активности.
5) Приједлог теме дипломског рада ( са назнаком ментора ).
6) Пријемни испит се реализује са кандидатима који су испунили претходне услове.
7) Испитну комисију чине три наставника из области за коју кандидат конкурише.
Комисију бира Наставно – умјетничко вијеће на приједлог вијећа катедри.
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8) Испит се реализује у форми интервјуа са кандидатом. Кандидат је дужан да пред
комисијом презентује досадашњи рад., образложи предлог теме и одговори на питања
комисије.
Члан 5.
Вредновање успјеха постигнутог на пријемном испиту.
1) Пријемни испит се вреднује са 70 бодова. Кандидат који на пријемном испиту не
остварени укупно више од 40 бодова није положио пријемни испит и не стиче право
рангирања и уписа.
2) Квалификациони испит за све кандидате који су га положили, оцјењује се и бодује
на следећи начин:
Оцјена

Број бодова

Оцјена 10
Оцјена 9
Оцјена 8

61 – 70 поена
51 – 60 поена
41 – 50 поена

На квалификационом испиту је могуће остварити максимално 70, а минимално 41
поен.
Кандидат на основу успјеха у првом циклусу студија, може остварити максималан
број поена од 30.
Члан 6.
Ранг листа.
Коначну ранг листу кандидата чини збир:
- Поени са квалификационог испита ( максимално 70 )
- Поени просјечне оцјене из главног предмета у току студија; тако што се
просјечна оцјена множи са два ( максимално 20 ).
- Поени просјечне оцјене студија тако што се просјечна оцјена множи са 1
(максимално 10 ).
Укупан број поена на коначној ранг листи је максимално 100, а минимално 65 поена
за кандидате који су положили квалификациони испит.
- Право рангирања, стиче кандидат који је положио квалификациони испит.
- Рангирање се врши на основу укупног броја бодова остварених на
квалификационом испиту и броја бодова остварених на основу просјечне
оцјене из главног предмета током основних студија и на основу просјечне
оцјене на основним студијама.
- У случају да два или више кандидата, остваре исти укупан број бодова,
предност има кандидат, који је остварио већи број бодова на пријемном
испиту. Ранг листа кандидата који су положили квалификациони испит и
стекли право уписа објављује се на огласној табли и веб сајту Академије
ликовних умјетности Требиње..
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Кандидати који нису положили пријемни испит не стичу право рангирања и
уписа.
Упис кандидата врши се на основу редоследа утврђеног на коначној ранг
листи, у року , под условима и у оквиру броја мјеста, одређених и објављених
у Конкурсу за упис студената на мастер студије.
Учесник конкурса за упис за мастер студиј, може поднијети приговор на
регуларност конкурса , регуларност испита, редослед кандидата за упис, у
року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе на огласној
табли и веб сајту Академије.
Приговор се подноси Декану.
Декан по приговору учесника конкурса доноси рјешење у року од три дана од
дана пријема.
Кандидат на конкурсу може у року од три дана од дана пријема рјешења из
претходног става поднијети жалбу Наставно – умјетничком вијећу.
Наставно умјетничко вијеће АЛУ Требиње рјешава по жалби кандидата у року
од три дана од дана његовог пријема.
Одлука Наставно – умјетничког вијећа је коначна.

Члан 7.
Прелазне и завршне одредбе
- За трошкове организовања и извођења испита утврђених одредбама овог
Правилника, кандидати за упис на Академију уплаћују новчану надокнаду у
вријеме подношења пријаве на конкурс за упис на мастер студиј.
- Висину надокнаде из претходног става за школску годину утврђује Управни
одбор Универзитета у Источном Сарајеву на пријдлог Сената Универзитета.
- Овај Правилник ступа на снагу, даном његовог усвајања од стране Наставноумјетничког вијећа Академије ликовних умјетности Требиње.

Број: 171-a-3/12
Датум: 15.03.2012.

Предсједавајући Наставно умјетничког
вијећа Академије ликовних умјетности
Требиње
Ред. проф. мр Марко Мусовић
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