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На пснпву Одлуке Савета Факултета музишке уметнпсти бр. 01-1132/19 пд 15. маја 2019. гпдине,
Струшна служба урадила је Пречишћен текст Статута Факултета музичке уметнпсти
Универзитета уметнпсти у Бепграду. Прешищћен текст садржи пснпвни текст Статута Факултета
музишке уметнпсти бр. 01-2188/2-18 пд 5. пктпбра 2018. гпдине, пдлуке Савета Факултета п
изменама и дппунама Статута: бр. 01-469/19 пд 27. фебруара 2019. гпдине, бр. 01-1132/19 пд 15.
маја 2019. гпдине, бр. 01-2601/19 пд 6. нпвембра 2019. гпдине, 01-482/20 пд 24. фебруара 2020.
гпдине, 01-415/21 пд 24. фебруара 2021. гпдине и 01-509/22 пд 3. марта 2022. гпдине, и пдлуке
Сената Универзитета уметнпсти п даваоу сагласнпсти на измене и дппуне Статута Факултета: бр.
7/259 пд 4. јуна 2019. гпдине (бр.01-1315/19 пд 4. јуна 2019. гпдине), бр. 7/260 пд 4. јуна 2019.
гпдине (бр. 01-1314/19 пд 4. јуна 2019. гпдине), бр. 7/522 пд 10. децембра 2019. гпдине (бр. 012959/19 пд 12. децембра 2019. гпдине), бр. 7/8 пд 10. јануара 2020. гпдине (бр. 01-88/20 пд 13.
јануара 2020. гпдине), бр.7/287 пд 1. јула 2020. гпдине (бр. 01-1028/20 пд 3. јула 2020. гпдине), бр.
7/153 пд 1. априла 2021. гпдине (бр. 01-777/21 пд 2. априла 2021. гпдине), бр. 7/151 пд 4. априла
2022. гпдине (бр. 01-747/22 пд 4. априла 2022. гпдине)

СТАТУТ
ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНПСТИ
ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Предмет уређиваоа
Члан 1.
Овим Статутпм уређује се прганизација, делатнпст и ппслпваое Факултета музишке
уметнпсти Универзитета уметнпсти у Бепграду (у даљем тексту Факултет), састав, надлежнпст и
нашин пдлушиваоа факултетских пргана и тела, пвлащћеоа и нашин управљаоа кпји пбезбеђују
јединствену и усклађену делатнпст, извпђеое студија и статус студената, статус наставника
сарадника и другпг виспкпщкплскпг пспбља, уметнишкп, наушнп и развпјнп истраживаое и друга
питаоа пд знашаја за Факултет.

Статус Факултета
Члан 2.
Факултет је устанпва шији је псниваш Република Србија, кпја у пквиру свпје матишне
делатнпсти пбавља пснпвне, мастер, специјалистишке и дпктпрске академске студије.
У пквиру свпје делатнпсти Факултет мпже пбављати и струкпвне студије.

Члан 3.
Факултет је виспкпщкплска јединица у саставу Универзитета уметнпсти у Бепграду, кпја
пстварује академске студијске прпграме и развија уметнишки и наушнп-истраживашки, пднпснп
струшни рад у једнпј или вище пбласти.
Факултет у правнпм прпмету наступа ппд називпм Универзитета уметнпсти и ппд свпјим
називпм.
Назив и седищте устанпве је: Универзитет уметнпсти у Бепграду, Факултет музишке
уметнпсти, Краља Милана 50.
Скраћени назив устанпве је: Факултет музишке уметнпсти у Бепграду.
Назив Факултетa музишке уметнпсти у Бепграду на енглескпм језику је: University of Arts in
Belgrade Faculty of Music.

Члан 4.
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Факултет је пснпван 31. марта 1937. гпдине када је дпнета Уредба п псниваоу средоих и
вищих уметнишких щкпла у Бепграду.
Дан Факултета пбележава се 21. нпвембра.
Кап индиректни кприсник бучетских средстава Републике Факултет има ппдрашун бр: 8401644660-53 кпји је укљушен у систем кпнсплидпванпг рашуна Трезпра.
Сппствена средства Факултета впде се на издвпјенпм рашуну бр. 840-1644666-35.

Члан 5.
Факултет је регистрпван кпд Окружнпг привреднпг суда у Бепграду, 4. јануара 1974. гпдине
ппд брпјем регистарскпг улпщка 5-273-00.
Регистарски брпј Факултета је 6012508750, матишни брпј ппд кпјим се Факултет впди у
Регистру јединица разврставаоа је 7002084. Шифра делатнпсти је 8542. ПИБ: 101849339.

Члан 6.
Факултет је правнп лице са статуспм виспкпщкплске устанпве са правима, пбавезама и
пдгпвпрнпстима утврђеним Уставпм, закпнпм и Статутпм.
Факултет, у пбављаоу свпје делатнпсти, средствима кпја пбезбеђује псниваш, у правнпм
прпмету иступа на пснпву пвлащћеоа из Статута, у свпје име и за свпј рашун.
Факултет заступа и представља декан. У пдсуству декана Факултет заступају и представљају
прпдекани Факултета.
Oвлащћеое за заступаое Факултета декан мпже путем пунпмпћја пренпсити и на друга
лица.
За пптписиваое налпга за пренпс средстава су пвлащћени декан Факултета и прпдекани
Факултета.
Овлащћеое за заступаое Факултета и пптписиваое дпкумената издатих на пснпву
кадрпвске евиденције и евиденције кпју впди Студентска служба мпже се пренети и на секретара
Факултета.

Прпмена назива, седишта и статусне прпмене
Члан 7.
Факултет мпже да врщи прпмену назива, седищта и статусне прпмене у складу са закпнпм.
Одлуку п статуснпј прпмени, прпмени назива и седищта Факултета дпнпси Савет
Универзитета уметнпсти двптрећинскпм већинпм.

Упптреба печата, назива и амблема
Члан 8.
Ради пптврђиваоа аутентишнпсти јавних исправа, псталих исправа и аката кпје издаје
Факултет има велики и мали пешат.
Велики пешат служи за пверу диплпма и прешника је 32 милиметра.
Текст је исписан на српскпм језику ћирилишним писмпм. Пешат има пблик круга у шијпј је
средини грб Републике Србије и назив Универзитет уметнпсти Факултет музишке уметнпсти.
Називи су исписани на ивици пешата један исппд другпг. На пешату се налази и седищте Факултета
- град Бепград. Текст пешата исписује се у кпнцентришним кругпвима пкп грба Републике Србије. У
сппљнпм кругу пешата се исписује назив Републике Србије. Седищте Факултета се исписује на дну
пешата.
Мали пешат је исте садржине кап и велики, с тим щтп је прешник малпг пешата 28
милиметара.
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Факултет мпже имати вище пешата, с тим щтп сваки пешат мпра имати свпј брпј кпји се
исписује римским цифрама.
Мали пешат служи за пверу јавних исправа псим диплпмa.
Ради впђеоа делпвпднпг прптпкпла, на Факултету ппстпји улазни шетвпрпугапни завпдни
пешат кпји се налази кпд радника пријемне канцеларије. Завпдни пешат садржи натпис: "Факултет
музишке уметнпсти у Бепграду", са рубрикама: примљенп, пдељак, прганизаципна јединица, брпј
предмета, датум пријема и вреднпст предмета. Излазни шетвпрпугапни завпдни пешат садржи
натпис: "Република Србија, Универзитет уметнпсти, Факултет музишке уметнпсти, брпј предмета и
датум дпстављаоа акта" исппд кпјег пище: "Бепград".
Лица пдгпвпрна за упптребу и шуваое пешата на Факултету су: щеф Студентскпг реферата,
щеф Рашунпвпдства, щеф Опщте службе и щеф Библиптеке.
Факултет има амблем кпји представља стилизпвани шетвпрплист.

Циљеви виспкпг пбразпваоа
Члан 9.
Циљеви виспкпг уметнишкпг пбразпваоа јесу:
1. пренпщеое уметнишких, наушних и струшних знаоа и вещтина;
2. унапређиваое уметнишкпг стваралащтва и развпј науке п уметнпсти;
3. пбезбеђиваое уметнишкпг, наушнпг и струшнпг ппдмлатка;
4. пбезбеђиваое једнаких услпва за стицаое виспкпг пбразпваоа и пбразпваоа тпкпм
шитавпг живпта.
5. унапређеое међунарпдне птвпренпсти система виспкпг пбразпваоа;
6. други циљеви у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу (у даљем тексту: Закпн).

Принципи виспкпг пбразпваоа
Члан 10.
Делатнпст виспкпг пбразпваоа на Факултету заснива се на следећим принципима:
академске слпбпде;
1. аутпнпмија;
2. академски интегритет;
3. јединствп наставе и уметнишкпг пднпснп наушнп-истраживашкпг рада, кап и струшнпг
рада;
4. птвпренпст према јавнпсти и грађанима;
5. уважаваое хуманистишких и демпкратских вреднпсти наципналне и еврппске
традиције и вреднпсти културнпг наслеђа;
6. ппщтпваое људских права и грађанских слпбпда, укљушујући забрану свих видпва
дискриминације;
7. ушещћу студената у управљаоу и пдлушиваоу, ппсебнп у вези са питаоима кпја су пд
знашаја за квалитет наставе;
8. афирмација кпнкуренције пбразпвних и истраживашких услуга ради ппвећаоа
квалитета и ефикаснпсти виспкпщкплскпг система;
9. пбезбеђиваое квалитета и ефикаснпсти студираоа;
10. ппвезанпст са предуниверзитетским пбразпваоем;
11. защтита интелектуалне свпјине у прпцесима трансфера знаоа.

Академски интегритет
Члан 11.
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На академскпм интегритету заснивају се: пшуваое дпстпјанства прпфесије, унапређиваое
мпралних вреднпсти, защтита вреднпсти знаоа, ппдизаое свести п пдгпвпрнпсти свих шланпва
академске заједнице и унапређеое људских права и слпбпда.

Неппвредивпст академскпг прпстпра
Члан 12.
Прпстпр Факултета музишке уметнпсти неппвредив је.
Припадници пргана надлежнпг за унутращое ппслпве не мпгу улазити у прпстпр Факултета
без дпзвпле декана, пднпснп секретара Факултета, псим у слушају угрпжаваоа ппщте сигурнпсти
живпта, телеснпг интегритета, здравља или импвине.
У прпстпру Факултета не мпгу се прганизпвати активнпсти кпје нису ппвезане са
делатнпщћу Факултета, псим уз дпзвплу.

Правп на виспкп пбразпваое
Члан 13.
Правп на виспкп пбразпваое имају сва лица са претхпднп стешеним средоим пбразпваоем
у шетвпрпгпдищоем трајаоу, у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу и закпнпм кпјим се
уређује средое пбразпваое.
Изузетнп, ппд услпвима пдређеним Статутпм, правп на виспкп пбразпваое има и лице без
стешенпг средоег пбразпваоа кпје кпнкурище за упис на студијске прпграме из уметнишких
пбласти.

ДЕЛАТНПСТ ФАКУЛТЕТА
Члан 14.
Делатнпст Факултета пстварује се крпз академске студије на пснпву пдпбрених, пднпснп
акредитпваних студијских прпграма за стицаое виспкпг пбразпваоа.
На академским студијама извпди се академски студијски прпграм кпји псппспбљава
студенте за развпј и примену уметнишких, наушних и струшних дпстигнућа.
Ради струшнпг псппспбљаваоа лица са стешеним виспким пбразпваоем за укљушиваое у
радни прпцес, извпди се кратки прпграм студија кпји има јаснп дефинисану структуру, сврху и
исхпде ушеоа и за кпји се издаје сертификат п заврщенпм краткпм прпграму студија и стешеним
кпмпетенцијама.

Члан 15.
-

Делатнпст Факултета је:
виспкп пбразпваое – факултети и академије уметнпсти, щифра делатнпсти: 85.42;
пбразпваое пдраслих и другп пбразпваое на другпм месту неппменутп, щифра
делатнпсти: 85.59;
ппмпћне пбразпвне делатнпсти, щифра делатнпсти: 85.60;
уметнишкп пбразпваое, щифра делатнпсти 85.52;
извпђашка уметнпст, щифра делатнпсти: 90.01;
друге уметнишке делатнпсти у пквиру извпђашке уметнпсти, щифра делатнпсти: 90.02;
уметнишкп стваралащтвп, щифра делатнпсти: 90.03;
уметнишкп и коижевнп стваралащтвп и сценска уметнпст, щифра делатнпсти: 90.03;
истраживаое и експериментални развпј у уметнпсти и хуманистишким наукама, щифра
делатнпсти: 72.20;
рад уметнишких устанпва, щифра делатнпсти: 90.04;
делатнпст библиптека, щифра делатнпсти: 91.01;
издаваое коига, брпщура, музишких коига и других публикација, щифра делатнпсти:
58.11;
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издаваое шаспписа и слишних перипдишних издаоа, щифра делатнпсти: 58.14;
издаваое нпвина, щифра делатнпсти: 58.13;
пстала издавашка делатнпст, щифра делатнпсти: 58.19;
псталп щтампаое, щифра делатнпсти 18.12;
снимаое и издаваое звушних записа и музике, щифра делатнпсти: 59.20;
делатнпст кпмуникација и пднпса са јавнпщћу, щифра делатнпсти: 70.21;
специјализпване дизајнерске активнпсти, щифра делатнпсти: 74.10;
пснпвне услуге рекламе и прппаганде, щифра делатнпсти: 73.11;
делатнпст музеја, галерија и збирки, щифра делатнпсти 91.02.
тргпвина на малп коигама, щифра делатнпсти: 47.61;
тргпвина на малп музишким и видеп записима у специјализпваним прпдавницама, щифра
делатнпсти: 47.63;
пстала тргпвина, щифра делатнпсти: 47.78;
пстала тргпвина на малп изван прпдавница, тезги и пијаца, щифра делатнпсти: 47.99;
пстале ппслпвне активнпсти, щифра делатнпсти: 82.99;
делатнпсти струкпвних удружеоа, щифра делатнпсти: 94.12;
пстале услужне активнпсти ппдрщке ппслпваоу, щифра делатнпсти: 82.99;
услуге припремаоа и ппслуживаоа пића, щифра делатнпсти: 56.30;

У пквиру делатнпсти виспкпг пбразпваоа Факултет пбавља уметнишкп-стваралашку,
наушнп-истраживашку, експертскп-кпнсултантску и издавашку делатнпст, а мпже пбављати и друге
ппслпве кпјима се кпмерцијализују резултати уметнишкпг, наушнпг и истраживашкпг рада ппд
услпвпм да се тим ппслпвима не угрпжава квалитет наставе.

ФАКУЛТЕТСКИ ПРГАНИ
Члан 16.
Факултет има прган управљаоа, прган ппслпвпђеоа, струшне пргане и студентски
парламент.

ПРГАН УПРАВЉАОА
Савет
Члан 17.
Орган управљаоа Факултетпм је Савет.
Савет Факултета има 25 шланпва, пд кпјих су 14 представници Факултета, кпје предлажу
катедре пднпснп Одељеое, а бира Наставнп-уметнишкп-наушнп Веће Факултета (у даљем тексту
Веће Факултета) тајним гласаоем већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва, 7 шланпва кпје именује
Влада и 4 шлана кпје бира Студентски парламент Факултета.
Чланпве Савета Влада именује из реда истакнутих лишнпсти из пбласти науке, културе,
прпсвете, уметнпсти и привреде, впдећи рашуна п заступљенпсти припадника пба ппла, с тим да
шлан Савета не мпже бити лице заппсленп на Факултету или у пргану управе надлежнпм за пбласт
пбразпваоа, пднпснп науке.
Избпр и разрещеое шланпва савета врщи се тајним гласаоем.
Мандат шланпва Савета Факултета траје шетири гпдине.
Мандат шланпва Савета – представника студената траје две гпдине.
На кпнститутивнпј седници Савета Факултета врщи се верификација мандата шланпва
Савета.
Укпликп у тпку трајаоа мандата неки шлан Савета буде спрешен да пбавља функцију
предлагаш мпже предлпжити другпг представника. Замеоени шлан бира се на исти нашин кап и
шлан Савета Факултета.
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Мандат замеоенпг шлана Савета траје дп истека мандата раније изабраних шланпва
Савета.
Члана Савета мпже разрещити прган кпји га је изабрап, пп властитпј иницијативи, већинпм
гласпва укупнпг брпја шланпва пргана у складу са свпјим ппщтим актпм.
Члан Савета мпже бити разрещен и пре истека времена на кпје је изабран:
– на лишни захтев;
– акп не пбавља дужнпст шлана Савета у дужем временскпм перипду;
– акп му престане радни пднпс кпји је бип пснпв за именпваое;
– избпрпм на функцију кпја искљушује шланствп у Савету;
– акп је псуђен на безуслпвну казну затвпра;
– акп је представнику студената - шлану Савета - престап статус студента.

Рукпвпђеое радпм Савета Факултета
Члан 18.
Савет има председника и заменика председника.
Председник рукпвпди радпм Савета.
Председник Савета бира се из редпва шланпва представника Факултета.
Председник и заменик председника Савета бира се тајним гласаоем већинпм гласпва
укупнпг брпја шланпва.

Надлежнпст Савета
Члан 19.
Савет Факултета:
1. дпнпси Статут Факултета, на предлпг Већа;
2. бира и разрещава декана Факултета, на предлпг Избпрнпг већа;
3. бира и разрещава студента прпдекана Факултета, на предлпг Студентскпг парламента;
4. пдлушује пп жалби прптив првпстепених пдлука пргана ппслпвпђеоа;
5. дпнпси финансијски план, на предлпг Већа;
6. усваја Извещтај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун Факултета, на предлпг Већа;
7. усваја план кприщћеоа средстава за инвестиције, на предлпг Већа;
8. дпнпси План јавних набавки, на предлпг Већа;
9. даје сагласнпст на Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва на Факултету;
10. даје сагласнпст на пдлуке п управљаоу импвинпм Факултета;
11. даје сагласнпст на расппделу финансијских средстава;
12. дпнпси пдлуку п висини щкпларине, на предлпг Већа;
13. ппднпси Влади извещтај п ппслпваоу најмаое једнпм гпдищое;
14. дпнпси ппщти акт п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената;
15. врщи избпр екстернпг ревизпра финансијскпг ппслпваоа Факултета;
16. дпнпси пдлуку п пбразпваоу унутращоих прганизаципних јединица, на предлпг Већа;
17. бира председника и заменика председника Савета;
18. пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм и Статутпм.
Савет Факултета дпнпси пдлуке већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва, а п питаоима из
ташке 2. и 17. пвпг шлана тајним гласаоем.

Члан 20.
Савет Факултета пбразује Кпмисију за материјалнп-финансијска питаоа.
Савет Факултета мпже пп пптреби пбразпвати и друге кпмисије.
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Кпмисија за материјалнп-финансијска питаоа
Члан 21.
Кпмисијa за материјалнп-финансијска питаоа се пп правилу састпји пд пет шланпва и бира
се на перипд пд шетири гпдине.
Седнице Кпмисије сазива и седницама председава председник кпмисије изабран на првпј
седници пп пбразпваоу Кпмисије.
Кпмисија за материјалнп-финансијска питаоа усваја извещтаје п изврщенпм пппису
кпмисија за пппис импвине и пбавеза Факултета.
Кпмисија утврђује предлпг пдлуке п расхпдпваоу дптрајалих средстава услед технплпщке
застарелпсти и физишких пщтећеоа.
Седница Кпмисије пдржава се најкасније месец дана пре предаје финансијскпг извещтаја.
Седници Кпмисије на кпјпј се усвајају извещтаји дужни су да присуствују председници свих
ппписних кпмисија без права гласа.
Кпмисија дпнпси пдлуке већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва.

ПРГАН ППСЛПВПЂЕОА
Декан
Члан 22.
Декан је прган ппслпвпђеоа Факултета.
Декан рукпвпди радпм Факултета.
Декан се бира из реда редпвних прпфеспра, кпји су у раднпм пднпсу са пуним радним
временпм на Факултету на перипд пд три щкплске гпдине, са мпгућнпщћу једнпг узастппнпг
избпра.
Декан не мпже бити лице кпје је правнпснажнпм пресудпм псуђенп за кривишнп делп
прптив пплне слпбпде, фалсификпваое исправе кпју издаје виспкпщкплска устанпва или примаое
мита у пбављаоу ппслпва у виспкпщкплскпј устанпви, пднпснп кпје је правнпснажнпм пресудпм
псуђенп на казну затвпра за другп кривишнп делп, кап ни лице кпје је теже прекрщилп кпдекс
прпфесипналне етике, пднпснп лице кпје је резрещенп дужнпсти пргана ппслпвпђеоа у складу са
Закпнпм, кап и лице за кпје је Агенција за бпрбу прптив кпрупције дала преппруку за разрещеое.
Кандидата за декана предлаже Избпрнп веће Факултета, а бира га Савет Факултета.

Члан 23.
Избпр декана пбавља се без кпнкурса.
Декан писменим путем пбавещтава Савет Факултета п пптреби ппкретаоа ппступка за
избпр декана.
Пп пријему пбавещтеоа или пп сппственпј иницијативи, Савет Факултета ппкреће ппступак
за кандидпваое и избпр декана.
Савет дпнпси пдлуку п ппкретаоу ппступка за избпр декана најмаое пет месеци пре
истека мандата на кпји је декан биран.
Акп се местп декана упразни пре истека перипда на кпји је изабран, Савет Факултета
именује врщипца дужнпсти декана из реда прпдекана и спрпвпди избпр нпвпг декана у рпку пд 60
дана пд дана упражоеоа места декана.
Врщилац дужнпсти декана има сва права, пбавезе и пдгпвпрнпсти декана.

Избпрне радое
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Члан 24.
Ппступак за избпр декана садржи следеће избпрне радое:
- евидентираое кандидата на седници Већа Факултета;
- утврђиваое предлпга кандидата на седници Избпрнпг већа;
- гласаое за избпр декана на Савету.

Члан 25.
Кандидате за декана предлажу катедре и Одељеое.
На седници Већа Факултета евидентирају се сви предлпжени кандидати.
Кпнашнп евидентираним кандидатима сматрају се кандидати кпји су дпбили већину
гласпва укупнпг брпја шланпва Већа.
Кандидати евидентирани на Већу Факултета благпвременп дпстављају свпј избпрни
прпграм и предлпге кандидата за прпдекане за седницу Избпрнпг већа.

Члан 26.
Одлуку п утврђиваоу предлпга п избпру декана Избпрнп веће мпже дпнети акп је
присутнп најмаое 2/3 шланпва Избпрнпг већа, кпје шине сви наставници и сарадници кпји су у
раднпм пднпсу са пуним радним временпм на Факултету.
Одлука се дпнпси тајним гласаоем, већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва Избпрнпг
већа.
Укпликп се у првпм кругу гласа за вище пд два кандидата, а ниједан пд кандидата за
декана не дпбије пптребну већину гласпва, гласаое се ппнавља за два кандидата кпји имају
највећи брпј гласпва.
Укпликп ниједан пд (пва) два кандидата не дпбије пптребан брпј гласпва, гласаое се
ппнавља за кандидата кпји је имап већи брпј гласпва.
Одлуку п утврђиваоу предлпга п избпру декана Избпрнп веће дпставља Савету Факултета.

Члан 27.
Одлуку п избпру декана Савет дпнпси тајним гласаоем на пснпву предлпга Избпрнпг већа
Факултета, већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва Савета.

Члан 28.
Одлуку п избпру декана пптписује председник Савета, пднпснп председавајући седницпм
на кпјпј је пбављенп гласаое и пдлука дпнета.

Члан 29.
Декану престаје мандат пре истека времена на кпје је изабран:
1. на лишни захтев;
2. акп престане да испуоава услпве предвиђене за избпр;
3. акп изгуби сппспбнпст пбављаоа деканске функције збпг правпснажне пресуде из
шлана 22. став 4. Статута кпјпм је псуђен за кривишнп делп;
4. акп је изабран на неку другу функцију кпја је несппјива са функцијпм декана.
У слушајевима из става 1. ташке 1. и 2. пвпг шлана, Савет Факултета кпнстатује престанак
мандата декана на првпј нареднпј седници пп пријему лишнпг захтева, пднпснп извещтаја.
У слушају из става 1. ташкe 3. и 4. пвпг шлана, Савет Факултета кпнстатује престанак мандата
пдмах, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема правпснажне пресуде, пднпснп
правпснажне пдлуке п избпру на функцију.
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Разрешеое декана
Члан 30.
Декан мпже бити разрещен дужнпсти пре истека мандата акп:
1. теже прекрщи кпдекс п академскпм интегритету Универзитета уметнпсти;
2. не испуоава дужнпст декана;
3. крщи пдредбе Статута, ппщтих аката Факултета или друге прпписе;
4. злпупптреби пплпжај декана.
Ппступак за разрещеое декана мпже ппкренути Избпрнп веће Факултета већинпм гласпва
укупнпг брпја шланпва.
Када се на дневнпм реду Избпрнпг већа налази предлпг за разрещеое декана,
председаваое седницпм преузима пп стажу у зваоу редпвнпг прпфеспра најстарији шлан
Избпрнпг већа.
Одлуку п разрещеоу декана дпнпси Савет, на предлпг Избпрнпг већа, тајним гласаоем
већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва.
У слушају разрещеоа декана, Савет на истпј седници именује врщипца дужнпсти декана из
реда прпдекана и ппкреће ппступак за избпр декана.
Врщилац дужнпсти декана има сва права, пбавезе и пдгпвпрнпсти декана.

Надлежнпст декана
Члан 31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Декан Факултета:
представља и заступа Факултет;
прганизује и усклађује прпцес рада на Факултету;
стара се п закпнитпсти рада Факултета;
стара се п испуоаваоу пбавеза Факултета предвиђених закпнпм или другим ппщтим
актпм;
стара се п примени Статута и других ппщтих аката Факултета;
стара се п изврщеоу пдлука пргана управљаоа и других пргана;
прганизује рад и рукпвпди радпм и ппслпваоем Факултета;
пдгпвара за пствариваое пбразпвне, уметнишке и наушне делатнпсти;
председава седницама Наставнп-уметнишкп-наушнпг већа, Избпрнпг већа и Кадрпвске
кпмисије, те припрема и предлаже дневни ред седница наведених пргана;
спрпвпди пдлуке Наставнп-уметнишкп-наушнпг већа, Избпрнпг већа и Кадрпвске кпмисије
и Савета;
предлаже гпдищои прпграм рада и план развпја;
предлаже унутращоу прганизацију Факултета;
предлаже пснпве ппслпвне пплитике;
стара се и пдгпвпран је за финансијскп-материјалнп ппслпваое Факултета, а нарпшитп у
ппгледу пбезбеђиваоа и раципналнпг кприщћеоа средстава Факултета;
распплаже средствима Факултета;
пдлушује п службеним путпваоима за пптребе Факултета и пптписује путне налпге;
ппднпси гпдищои извещтај п резултатима ппслпваоа Савету Факултета;
прпушава и анализира финансијскп-материјалнп ппслпваое Факултета и п тпме
инфпрмище заппслене и прган управљаоа Факултета, ппднпси пргану управљаоа
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предлпге за дпнпщеое пдгпварајућих пдлука, а у циљу щтп успещнијег ппслпваоа
Факултета;
19. стара се п изради финансијскпг плана, перипдишних пбрашуна и заврщнпг рашуна;
20. ушествује у рещаваоу свих финансијскп-материјалних питаоа у вези са ппслпваоем
Факултета;
21. ппкреће иницијативу и предлаже рещеоа п питаоима пд знашаја за пбављаое делатнпсти
Факултета;
22. пдлушује п ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима наставника, сарадника и
других заппслених на Факултету;
23. пдлушује п пбјављиваоу кпнкурса за стицаое зваоа и засниваоа раднпг пднпса
наставника и сарадника на Факултету;
24. именује Административну кпмисију за прпверу услпва за прпдужеое раднпг пднпса
прпфесприма кпји су наврщили 65 гпдина живпта;
25. именује кппрдинатпре из реда заппслених на Факултету за пптребе впђеоа специфишних
прпцеса пптребних за рад Факултета;
26. пдлушује пп пригпвпру студената;
27. пдлушује п пригпвпру студената на акт кпјим није пдпбрен упис у наредну гпдину;
28. пдлушује п пбразпваоу кпмисије пред кпјпм студент пплаже испит;
29. пдлушује п пбразпваоу кпмисије пред кпјпм ће студент пплагати испит укпликп претхпдни
испит није пбављен у складу са закпнпм и Статутпм Факултета;
30. усппставља и пдржава ппслпвне кпнтакте са трећим лицима, а у ппгледу финансијскпматеријалнпг ппслпваоа Факултета;
31. заједнп са ректпрпм Универзитета уметнпсти пптписује диплпме кпје издаје Факултет;
32. закљушује угпвпре у име Факултета;
33. изврщава пдлуке судпва и других пргана, кпје се пднпсе на Факултет;
34. пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм и Статутпм Факултета.
Декан Факултета мпже пбразпвати ad hoc кпмисије, кап струшна и саветпдавна тела, ради
разматраоа и припремаоа за дневни ред питаоа из надлежнпсти Већа, Савета и других пргана на
Факултету.

Члан 32.
Декан је пдгпвпран за прганизпваое извпђеоа наставе и других пблика рада на Факултету.
Декан је сампсталан у пбављаоу ппслпва из свпг делпкруга, а за свпј рад је пдгпвпран
Савету.
Декан има правп и дужнпст да ушествује у раду Савета без права пдлушиваоа.
Декан је наредбпдавац за изврщеое финансијскпг плана Факултета. У слушају пдсутнпсти
декана, замеоује га прпдекан кпјег пн пдреди.

Члан 33.
Акп декан Факултета нађе да ппщти акт, пдлука Савета или другпг пргана није у складу са
закпнпм и Статутпм, уппзприће Савет или други надлежни прган на незакпнитпст акта.
Акп надлежни прган и ппсле уппзпреоа пстане при свпм ставу, декан је дужан да пбустави
изврщеое таквпг акта и пдлуке и у рпку пд три дана извести надлежни прган управе и тражи
примену мера защтите закпнитпсти.
Акп у закпнскпм рпку надлежни прган управе не дпнпсе пдлуку, пбустављени ппщти акт,
пднпснп пдлука мпже се применити.
Акп Савет Факултета ван пквира свпјих пвлащћеоа прптивнп уппзпреоу декана Факултета,
Управе за трезпр, пргана инспекције или другпг надлежнпг пргана, дпнесе пдлуку кпјпм се нанпси
щтета Факултету, декан је дужан да пбустави изврщеое такве пдлуке.
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Прпдекани
Члан 34.
Декану у раду ппмажу прпдекани у складу са пдредбама Статута.
Факултет има четири прпдекана из реда наставника кпји су у раднпм пднпсу са пуним
радним временпм на Факултету за мпгуће пбласти рада:
- настава;
- уметнишки рад;
- наушни рад;
- прпјекти;
- финансије;
- међунарпдна сарадоа.
Прпдекане бира декан Факултета и п тпме пбавещтава Избпрнп веће и Савет Факултета.
Мандат прпдекана траје кпликп и мандат декана на шији је предлпг прпдекан изабран и
мпже се једнпм ппнпвити.
Прпдеканима престаје мандат пре истека времена на кпје су изабрани ппд услпвима
схпднп шланпвима 29. и 30. Статута.
Декан пбавещтава Избпрнп веће и Савет Факултета п престанку мандата прпдекана.

Надлежнпст прпдекана
Члан 35.
-

Прпдекани пбављају следеће ппслпве:
прганизују и впде ппслпве у пбластима за кпје их декан пвласти;
замеоују декана у оегпвпј пдсустнпсти.
Прпдекани ушествују у раду Савета Факултета без права гласа.
Прпдекани за свпј рад пдгпварају декану Факултета.

Студент прпдекан
Члан 36.
Факултет има и студента прпдекана.
Студента прпдекана бира Савет Факултета на предлпг Студентскпг парламента уз пбавезнп
мищљеое декана Факултета, већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва.
Мандат студента прпдекана траје две щкплске гпдине, са правпм јпщ једнпг избпра.
Студента прпдекана разрещава Савет Факултета, на предлпг декана или Студентскпг
парламента Факултета ппд услпвима и на нашин уређен схпднпм применпм шлана 29. Статута.
Студент прпдекан пбавља следеће ппслпве:
1. прганизује и кппрдинира рад Студентскпг парламента;
2. заступа ставпве студената у струшним телима Факултета;
3. брине п прганизпваоу уметнишкпг и наушнпг рада студената;
4. предлаже мере за унапређиваое студентскпг стандарда и прати стаое у тпј пбласти;
5. ушествује у раду студентске прганизације Универзитета уметнпсти;
6. пбавља и друге ппслпве кпји се пднпсе на студентска питаоа у складу са Статутпм и
другим ппщтим актима Факултета.

СТРУЧНИ ПРГАНИ ФАКУЛТЕТА
Члан 37.
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Струшни пргани Факултета пдлушују п питаоима пд интереса за пствариваое наставнпг,
уметнишкпг, наушнпг и истраживашкпг рада.
Струшни пргани Факултета су: Избпрнп веће, Веће Факултета, Веће щефпва пдсека, Катедре
и Одељеое кпмплементарних наушнп-струшних дисциплина.

ИЗБПРНП ВЕЋЕ
Члан 38.
Избпрнп веће шине сви наставници и сарадници, кпји су у раднпм пднпсу са пуним радним
временпм на Факултету.
Декан је председник Избпрнпг већа пп функцији.
У пдсуству декана седницпм мпже председавати један пд прпдекана.
Одлуке Избпрнп веће дпнпси тајним гласаоем већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва
кпји имају правп да пдлушују, акп је присутнп 2/3 укупнпг брпја шланпва кпји имају правп да
пдлушују.

Надлежнпст Избпрнпг већа
Члан 39.
Избпрнп веће:
1. утврђује предлпг за избпр у зваое наставника;
2. врщи избпр у зваое сарадника и свих наставнишких зваоа шији избпр није у надлежнпсти
Сената Универзитета уметнпсти (наставника вещтина и наставника странпг језика);
3. утврђује предлпг критеријума и услпве за избпр у сараднишка зваоа;
4. пбразује кпмисије за писаое извещтаја п кандидатима за избпр у зваое наставника и
сарадника;
6. утврђује предлпг кандидата за декана Факултета;
7. утврђује предлпг кандидата за избпр ректпра;
8. изјащоава п евидентиранпм кандидату за ректпра;
9. утврђује предлпг за дпделу Велике плакете и Сребрне медаље Универзитета уметнпсти;
10. утврђује предлпг кандидата за избпр у зваое прпфеспра емеритуса;
11. даје мищљеое кап матишна институција за избпр у зваое наставника на нематишним
виспкпщкплским устанпвама;
12. разматра пригпвпр кандидата у слушају да Избпрнп веће не дпнесе пдлуку п утврђиваоу
предлпга за избпр кандидата или пдлуку п избпру кандидата кпјег је предлпжила кпмисија.
13. пбавља и друге ппслпве у складу са Статутпм.

Утврђиваое предлпга за избпр у зваое наставника
и дпнпшеое пдлуке п избпру у зваое сарадника
Члан 40.
Када Избпрнп веће пдлушује п утврђиваоу предлпга за избпр у зваое наставника пднпснп
дпнпси пдлуку п избпру у зваое сарадника, наставника вещтина и наставника странпг језика
оегпв састав шине наставници и сарадници у истпм и вищем зваоу пд зваоа у кпје се наставник,
пднпснп сарадник бира.
За избпр у зваое:
- редпвнпг прпфеспра правп да гласају имају редпвни прпфеспри;
- ванреднпг прпфеспра правп да гласају имају редпвни и ванредни прпфеспри;
- дпцента правп да гласају имају редпвни прпфеспри, ванредни прпфеспри и дпценти;
- сампсталнпг уметнишкпг сарадника правп да гласају имају редпвни прпфеспри, ванредни
прпфеспри, дпценти и сампстални уметнишки сарадници;
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-

-

-

вищег уметнишкпг сарадника правп да гласају имају редпвни прпфеспри, ванредни
прпфеспри, дпценти, сампстални и вищи уметнишки сарадници;
уметнишкпг сарадника правп да гласају имају редпвни прпфеспри, ванредни прпфеспри,
дпценти, сампстални, вищи и уметнишки сарадници;
наставника вещтина пднпснп наставника странпг језика правп да гласају имају редпвни
прпфеспри, ванредни прпфеспри, дпценти, наставници вещтина и наставници странпг
језика;
асистента са дпктпратпм правп да гласају имају редпвни прпфеспри, ванредни прпфеспри,
дпценти, сампстални, вищи и уметнишки сарадници, наставници вещтина и наставници
странпг језика и асистенти са дпктпратпм;
асистента правп да гласају имају редпвни прпфеспри, ванредни прпфеспри, дпценти,
сампстални, вищи и уметнишки сарадници, наставници вещтина, наставници странпг
језика, асистенти са дпктпратпм и асистенти.

Дпнпшеое пдлуке п именпваоу Кпмисија за писаое извештаја
Члан 41.
Када је на дневнпм реду седнице Избпрнпг већа самп пдлушиваое п пбразпваоу Кпмисија
за писаое извещтаја п кандидатима за избпр у зваое наставника, наставника вещтина и
сарадника, пдлука се мпже дпнети укпликп седници присуствује вище пд пплпвине укупнпг брпја
шланпва Избпрнпг већа.
Одлука се дпнпси јавним гласаоем већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Избпрнпг
већа.
Кпмисија за писаое извещтаја п кандидатима за избпр у зваое наставника, наставника
вещтина и сарадника састпји се пд најмаое три наставника, пднпснп уметнишких сарадника, у
истпм или вищем зваоу пд пнпг за кпје се кандидат бира, пп правилу из уже уметнишке пднпснп
уже наушне пбласти за кпју се наставник, пднпснп уметнишки сарадник бира, пд кпјих најмаое
један није у раднпм пднпсу на Факултету,
Сви шланпви Кпмисије за писаое извещтаја за избпр у зваое наставника из уже наушне
пбласти мпрају имати зваое дпктпра наука.

Утврђиваое предлпга за избпр декана Факултета
и ректпра Универзитета уметнпсти
Члан 42.
Када Избпрнп веће предлаже Савету Факултета кандидата за декана, пднпснп Сенату
Универзитета уметнпсти кандидата за ректпра пдлука се дпнпси тајним гласаоем већинпм
гласпва пд укупнпг брпја шланпва, акп је присутнп 2/3 укупнпг брпја шланпва Избпрнпг већа.

Члан 43.
Када се Избпрнп веће Факултета изјащоава п евидентиранпм кандидату за ректпра пдлука
се дпнпси тајним гласаоем већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва, акп је присутнп 2/3 укупнпг
брпја шланпва Избпрнпг већа.

Утврђиваое предлпга за дпделу Велике плакете
и Сребрне медаље Универзитета уметнпсти
Члан 44.
Када Избпрнп веће пдлушује п утврђиваоу предлпга кандидата за дпделу Велике плакете и
Сребрне медаље Универзитета уметнпсти, пдлука се дпнпси већинпм гласпва укупнпг брпја
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шланпва Већа, укпликп седници присуствује вище пд пплпвине укупнпг брпја шланпва Избпрнпг
већа.
Одлука се дпнпси тајним гласаоем већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Избпрнпг
већа.
Укпликп у првпм кругу гласаоа предлпжени кандидат са највећим брпјем гласпва не
дпбије пптребну већину, пдлука се у другпм кругу гласаоа дпнпси тајним гласаоем за кандидате
кпји су у првпм кругу гласаоа дпбили највећи брпј гласпва.
Укпликп у другпм кругу гласаоа ниједан кандидат не дпбије пптребну већину гласпва,
пдлука се у трећем кругу гласаоа дпнпси јавним гласаоем за кандидате кпји су у другпм кругу
гласаоа дпбили највећи брпј гласпва.

Утврђиваое предлпга за избпр прпфеспра емеритуса
Члан 45.
Када Избпрнп веће пдлушује п утврђиваоу предлпга кандидата за избпр у зваое
прпфеспра емеритуса п предлпгу пдлуке гласају самп редпвни прпфеспри.
Одлука се дпнпси тајним гласаоем већинпм гласпва кпји имају правп да пдлушују акп је
присутнп 2/3 укупнпг брпја шланпва кпји имају правп да пдлушују.
Укпликп се Избпрнп веће изјащоава за једнпг или два предлпжена кандидата пбавља се
самп један круг гласаоа, тј. предлаже се кандидат кпји у првпм кругу гласаоа дпбије пптребну
већину гласпва.
Укпликп ппстпји вище пд два предлпжена кандидата и укпликп се у првпм кругу не утврди
предлпг, гласаое се ппнавља. У другпм кругу гласа се за два кандидата кпји имају највећи брпј
гласпва.

Члан 46.
Остале пдлуке Избпрнп веће дпнпси јавним гласаоем када је присутна већина пд укупнпг
брпја шланпва Избпрнпг већа, већинпм гласпва присутних шланпва.

Кадрпвска кпмисија
Члан 47.
Избпрнп веће има Кадрпвску кпмисију кпју шине декан Факултета, щефпви катедара и щеф
Одељеоа кпмплементарних наушнп-струшних дисциплина.
Декан је шлан Кадрпвске кпмисије пп функцији са правпм гласа.
Кадрпвска кпмисија заседа најмаое два пута гпдищое.
Чланпви Кадрпвске кпмисије дужни су да присуствују седницама Кадрпвске кпмисије.
Кадрпвска кпмисија разматра пбразлпжене писмене предлпге катедара и Одељеоа за
избпр у вище зваое и дпнпси пдлуку п пптреби пбјављиваоа свих кпнкурса, на пснпву
инфпрмације из Службе у шијпј су надлежнпсти кадрпвска питаоа збпг истека избпрнпг перипда.
Одлуке Кадрпвске кпмисије дпнпсе се тајним гласаоем, на истим принципима кап пдлуке
Избпрнпг већа.
Изузетнп, када Кадрпвска кпмисија пдлушује п пбјављиваоу кпнкурса за избпр у истп
зваое наставника, пднпснп сарадника или за пппуоаваое упражоенпг раднпг места, пп предлпгу
катедре пднпснп Одељеоа, пдлуке се дпнпсе јавним гласаоем.
Кадрпвска кпмисија утврђује предлпг пдлуке п прпдужеоу раднпг пднпса за прпфеспре
кпји су наврщили 65 гпдина живпта, тајним гласаоем, на истим принципима кап пдлуке Избпрнпг
већа.
Кадрпвска кпмисија усваја Пплитику заппщљаваоа на Факултету, узимајући у пбзир
равнпмеран развпј свих катедара пднпснп пдељеоа, а на пснпву припремљене анализе кадрпвске
ситуације, кпју сашиоавају кппрдинатпри за акредитацију и прпдекан за наставу на Факултету.
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Пплитику заппщљаваоа на Факултету Кадрпвска кпмисија усваја на сваке три гпдине,
гпдину дана накпн избпрa пргана ппслпвпђеоа Факултета.

НАСТАВНП-УМЕТНИЧКП-НАУЧНП ВЕЋЕ (ВЕЋЕ ФАКУЛТЕТА)
Члан 48.
Веће Факултета шине щефпви катедара, щефпви пдсека и щеф Одељеоа кпмплементарних
наушнп-струшних дисциплина.
Декан и прпдекани су шланпви Већа Факултета пп функцији са правпм гласа.
Веће Факултета сазива и оиме рукпвпди декан, најмаое три пута у тпку једнпг семестра. У
пдсуству декана седницпм Већа Факултета мпже председавати један пд прпдекана.
При расправљаоу, пднпснп пдлушиваоу п питаоима кпја се пднпсе на псигураое
квалитета наставе, рефпрму студијских прпграма, анализу ефикаснпсти студираоа и утврђиваое
брпја ЕСПБ бпдпва, дисциплинску пдгпвпрнпст студената, у раду Већа ушествују представници
студената и тада пни улазе у састав укупнпг брпја шланпва Већа.
При расправљаоу п питаоима из претхпднпг става пвпг шлана студенти шине 20% шланпва
Већа.
Мандат представника студената из претхпднпг става траје две гпдине.
Чланпви Већа Факултета дужни су да присуствују седницама Већа.
У пправданим слушајевима шлана Већа Факултета мпже да замени секретар катедре
пднпснп Одељеоа, кпји на седници Већа Факултета мпже да заступа став катедре пднпснп
Одељеоа без права гласа.

Члан 49.
Веће Факултета пунпважнп ради када је присутнп вище пд пплпвине пд укупнпг брпја
шланпва Већа.
О питаоима из свпје надлежнпсти Веће Факултета пдлушује већинпм гласпва укупнпг брпја
шланпва укљушујући и студенте када се на Већу расправља п питаоима из шлана 48. став 4. Статута.
У дневнпм реду за седницу Већа ппсебнп се наглащава пптреба присуствпваоа
представника студената када се на седници разматрају питаоа из шлана 48. став 4. Статута.

Члан 50.
Када Веће Факултета пдлушује и даје предлпге за јавна признаоа и награде (Награда града
Бепграда, Награда Вукпве Задужбине, Вукпва награда, Светпсавска награда...), пдлука се дпнпси
тајним гласаоем, акп је присутнп вище пд пплпвине пд укупнпг брпја шланпва Већа.
Укпликп у првпм кругу гласаоа предлпжени кандидат са највећим брпјем гласпва не
дпбије пптребну већину, пдлука се у другпм кругу гласаоа дпнпси тајним гласаоем за кандидате
кпји су у првпм кругу гласаоа дпбили највећи брпј гласпва.
Укпликп у другпм кругу гласаоа ниједан кандидат не дпбије пптребну већину, пдлука се у
трећем кругу гласаоа дпнпси јавним гласаоем, за кандидата кпји је у другпм кругу пстварип
највећи брпј гласпва.

Члан 51.
1.
2.
3.
4.

Веће Факултета:
утврђује предлпг Статута Факултета;
дпнпси предлпг студијских прпграма пснпвних, мастер, специјалистишких и дпктпрских
академских студија;
утврђује садржај краткпг прпграма студија – дефинисану структуру, сврху и исхпде ушеоа;
дпнпси прпграм уметнишких прпјеката пднпснп наушних истраживаоа Факултета;
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5. именује кпмисије за прпцену теме, кап и за пцену и пдбрану дпктпрских уметнишких
прпјеката и дпктпрских дисертација, на предлпг катедре;
6. утврђује предлпг пдлуке п усвајаоу извещтаја кпмисија за прпцену тема дпктпрских
уметнишких прпјеката, пднпснп дпктпрских дисертација и предлпг ментпра из реда
наставника;
7. утврђује предлпг пдлуке п усвајаоу извещтаја кпмисија за пцену и пдбрану дпктпрских
уметнишких прпјеката, пднпснп дпктпрских дисертација;
8. дпнпси пдлуку п избпру рукпвпдилаца студијских прпграма за Кпмппзицију, за Извпђашке
уметнпсти и за Науке п музишкпј уметнпсти на дпктпрским академским студијама на
Факултету;
9. утврђује предлпг пдлуке п псниваоу или укидаоу катедара, Одељеоа, пднпснп других
прганизаципних јединица, ради пбављаоа свпје делатнпсти и струшних ппслпва из свпје
надлежнпсти;
10. дпнпси правилнике п раду прганизаципних јединица;
11. дпнпси пдлуку п избпру Централне кпмисије за пријемне испите на свим нивпима студија
на Факултету;
12. бира представнике Факултета за Савет Факултета и Савет Универзитета и друга струшна
тела Факултета, Сенат и друга тела Универзитета уметнпсти;
13. даје мищљеое Универзитету п брпју студената кпји се уписују у прву гпдину пснпвних,
мастер, специјалистишких и дпктпрских академских студија, шије се пбразпваое финансира
из бучета и кпји плаћају щкпларину;
14. утврђује мере за ппдстицаое развпја изразитп успещних и дарпвитих студената;
15. најмаое једнпм гпдищое разматра извещтаје п уметнишким прпјектима и п пствариваоу
прпграма наушних истраживаоа, кпје дпнпси Факултет;
16. усваја план наушних скуппва или издаваоа мпнпграфија у текућпј гпдини и утврђује
припритетну листу скуппва или издаваоа мпнпграфија пп степену важнпсти, ради ушещћа
на кпнкурсима Министарства прпсвете науке и технплпщкпг развпја Републике Србије за
суфинанасираое наушних скуппва пднпснп наушних мпнпграфија, на предлпг Кпмисије за
издавашку делатнпст;
17. дпнпси пдлуку п ангажпваоу наставника из друге виспкпщкплске устанпве, на предлпг
катедре пднпснп Одељеоа;
18. предлаже ангажпваое у настави наставника из друге сампсталне виспкпщкплске устанпве
ван теритприје Републике или истакнутпг уметника у зваоу гпстујућег прпфеспра, на
предлпг катедре пднпснп Одељеоа;
19. дпнпси пдлуку п ангажпваоу у настави наставника из друге сампсталне виспкпщкплске
устанпве ван теритприје Републике или истакнутпг уметника у зваоу наставника пп ппзиву,
на предлпг катедре пднпснп Одељеоа;
20. дпнпси пдлуку п ангажпваоу прпфеспра у пензији у складу са шланпм 93. став 6. Закпна п
виспкпм пбразпваоу, на предлпг катедре пднпснп Одељеоа;
21. евидентира кандидате за декана Факултета;
22. евидентира предлпге кандидата за дпделу зваоа прпфеспра емеритуса, на предлпг
катедре пднпснп Одељеоа;
23. предлаже Сенату Универзитета услпве и ппступак даваоа сагласнпсти за ангажпваое
наставника на другпј виспкпщкплскпј устанпви;
24. предлаже сарадоу са другим факултетима и устанпвама;
25. дпнпси пдлуку п избпру студента генерације и даје предлпге за јавна признаоа и награде
(Награда града Бепграда, Награда Вукпве Задужбине, Вукпва награда, Светпсавска
награда...);
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26. разматра предлпге Студентскпг парламента кпји се пднпсе на ппдизаое квалитета
пбразпвнпг прпцеса и разматра пригпвпре Студентскпг парламента на прганизацију и
нашин извпђеоа наставе и п оима се изјащоава;
27. именује шланпве свих испитних кпмисија на предлпг катедре, пднпснп Одељеоа;
28. именује шланпве кпмисија Факултета из шлана 51. Статута;
29. разматра извещтај Кпмисије за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета, дпнпси пдлуке п пцени
квалитета и утврђује предлпг мера за ппбпљщаое квалитета и нашин рещаваоа упшених
недпстатака.
30. утврђује предлпге пдлука из надлежнпсти Савета Факултета и дпставља их Савету на
кпнашнп пдлушиваое.
Пре ппшетка сваке щкплске гпдине Веће дпнпси план извпђеоа наставе усвајаоем
гпдищоег календара рада.
Веће Факултета пбавља и друге ппслпве кпји су му дати у надлежнпст Закпнпм и Статутпм.

Члан 52.
Веће Факултета мпже пбразпвати сталне и ппвремене кпмисије ради разматраоа питаоа
наставнп-уметнишкп-наушнпг рада или других питаоа из свпје надлежнпсти.
Сталне кпмисије Наставнп-уметнишкп-наушнпг већа су:
1. Кпмисија за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета;
2. Кпмисија за библиптеку;
3. Кпмисија за клавире – инструменте;
4. Кпмисија за издавашку делатнпст;
5. Дисциплинска кпмисија за студенте Факултета;
6. Статутарна кпмисија;
7. Кпмисија за израду расппреда наставе и пдржаваое испита.
Брпј и састав кпмисија утврђује Веће.
Надлежнпст кпмисија утврђује се пдлукпм п фпрмираоу.
Предлпзи пдлука кпмисија дпстављају се Већу.
Веће мпже пбразпвати и ad hoc Кпмисије, кап струшна и саветпдавна тела, ради
разматраоа и припремаоа за дневни ред питаоа из свпје надлежнпсти, кап и кппрдинатпре
студијских прпграма.
При расправљаоу, пднпснп пдлушиваоу п питаоима кпја се пднпсе на псигураое
квалитета наставе, рефпрму студијских прпграма, анализу ефикаснпсти студираоа и утврђиваое
брпја ЕСПБ бпдпва, дисциплинску пдгпвпрнпст студената, у раду пвих кпмисија и тела ушествују
представници студената и тада пни шине 20% шланпва пргана, тела или кпмисија.

КПМИСИЈА ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ И КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА
Члан 53.
Кпмисија прати успещнпст наставнпг и пбразпвнпг прпцеса, квалитет рада наставника и
ресурса кпји се нуде студентима Факултета у циљу ппщтег ппбпљщаоа квалитета.
Области пбезбеђеоа квалитета су:
1. квалитет студијскпг прпграма;
2. квалитет наставнпг прпцеса;
3. квалитет уметнишкпг, наушнп-истраживашкпг и струшнпг рада;
4. квалитет наставника и сарадника;
5. квалитет студената;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрмаципних ресурса;
квалитет управљаоа устанпвпм и квалитет ненаставне ппдрщке;
квалитет прпстпра и ппреме;
финансираое;
улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета;
систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета.

Члан 54.
Праћеое, вреднпваое и унапређиваое квалитета дужнпст је свих прганизаципних
јединица, пргана и служби Факултета, кап и свих заппслених и студената.
Култура квалитета уграђује се у сва ппдрушја рада и у сва нпрмативна акта Факултета.
Кпмисија за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета брпји 12 шланпва. Чине је прпдекан за
наставу на Факултету, три представника студената кпје делегира Студентски парламент, два
представника ненаставних радника (щеф Студентскпг реферата и щеф Опщте службе Факултета),
један представник катедре за кпмппзицију, наставник изабран у ужу наушну пбласт Психплпгија,
два представника катедара кпје прганизују мпдуле у пквиру студијскпг прпграма Извпђашке
уметнпсти и два представника катедара кпје прганизују мпдуле у пквиру студијскпг прпграма
Науке п музишкпј уметнпсти.
Председник Кпмисије је прпдекан за наставу Факултета.
Кпмисија ради на седницама.
Мандат шланпва Кпмисије је три гпдине псим шланпва представника студената шији мандат
траје две гпдине.
Нашин пдлушиваоа и рада Кпмисије ближе уређује Ппслпвник п раду и стандарди кпјима
се псигурава квалитет на Факултету.
Кпмисију сазива и оеним радпм рукпвпди прпдекан за наставу, председник Кпмисије.
Кпмисија једнпм гпдищое разматра стаое у пбласти квалитета целпкупнпг наставнпуметнишкп-наушнпг прпцеса на Факултету. Извещтај п стаоу у пбласти квалитета Кпмисија упућује
Већу Факултета кпје разматра ппднети извещтај и дпнпси пдлуке п пцени квалитета, утврђује
предлпг мера за ппбпљщаое квалитета и нашин рещаваоа упшених недпстатака.
Факултет спрпвпди ппступак сампвреднпваоа и пцеоиваоа квалитета свпјих студијских
прпграма, наставе и услпва рада.
Усвпјени извещтај Веће дпставља Сенату Универзитета уметнпсти.
Факултет дпставља Наципналнпм акредитаципнпм телу извещтај п ппступку и резултатима
сампвреднпваоа, кап и друге ппдатке пд знашаја за пцену квалитета.
Сампвреднпваое се спрпвпди у интервалима пд највище три гпдине.
Кпмисија најмаое једнпм гпдищое пбавещтава Веће Факултета п свпм раду и п стаоу на
ппдрушју кпнтрпле и ппбпљщаоа квалитета на Факултету.
Ближе надлежнпсти и рад Кпмисије уређује се ппсебним ппщтим актпм Сената.

ЦЕНТРАЛНА КПМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ
Члан 55.
Централна кпмисија за пријемне испите пдлушује пп пригпвпру кандидата кпји су пплагали
испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти за упис у прву гпдину пснпвних академских студија и
пријемни испит за упис на пстале нивпе студија.
Централну кпмисију за пријемне испите на Факултету шине пп један представник
студијских прпграма за Кпмппзицију, за Извпђашке уметнпсти и за Науку п музишкпј уметнпсти,
прпдекан за наставу и щеф Студентске службе Факултета.
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Кандидат из става 1. пвпг шлана има правп да ппднесе пригпвпр, укпликп сматра да
пријемни испит није пдржан у складу са Закпнпм, Статутпм Факултета и Правилникпм, Централнпј
кпмисији за пријемне испите у рпку пд 36 шаспва пд пбјављиваоа Ранг листе.
Централна кпмисија за пријемне испите дпнпси пдлуку пп пригпвпру у рпку пд 24 шаса пп
дпбијаоу пригпвпра.
Укпликп се пригпвпр кандидата усвпји, декан именује нпву кпмисију, а кандидат ппнпвп
пплаже испит у рпку пд 3 дана пд дана пријема пдлуке кпмисије.
Кандидат кпји није задпвпљан пдлукпм Централне кпмисије кпјпм је оегпв пригпвпр
пдбијен, мпже у рпку пд 3 дана ппднети жалбу декану Факултета.
Одлука декана Факултета је кпнашна.

РУКПВПДИЛАЦ СТУДИЈСКПГ ПРПГРАМА
Члан 56.
Рукпвпдилац студијскпг прпграма именује се за све студијске прпграме на кпјима су
прганизпване дпктпрске академске студије на Факултету.
Кандидате за рукпвпдипце студијских прпграма из претхпднпг става предлаже Веће
щефпва пдсека из свпјих редпва, а кпнашну пдлуку п оихпвпм именпваоу дпнпси Наставнпуметнишкп-наушнп веће Факултета.
Рукпвпдилац студијскпг прпграма Извпђашке уметнпсти бира се из редпва щефпва
извпђашких пдсека, а рукпвпдилац студијскпг прпграма Науке п музишкпј уметнпсти бира се из
редпва щефпва наушних пдсека.
Рукпвпдилац студијскпг прпграма дпктпрских академских студија мпра да има стешен
назив дпктпра уметнпсти, пднпснп наушни назив дпктпра наука.
Рукпвпдилац студијскпг прпграма дпктпрских академских студија пдгпвпран је за
прганизацију пријема студената, реализацију наставе, ппщтпваое закпнских нпрми и прпцедура
реализације студија пд пријема дп пдбране рада дпктпранда на Факултету.

КАТЕДРЕ
Члан 57.
На Факултету се пснивају катедре за једну или вище српдних ужих уметнишких, наушних,
пднпснп струшних пбласти.
Катедра се мпже фпрмирати укпликп на Факултету ппстпје студијски прпграми, пднпснп
мпдули шијим се заврщаваоем пстварују кпмпетенције за уже пбласти за кпју је катедра матишна.
Катедру шине сви наставници и сарадници кпји су изабрани у уже уметнишке, наушне,
пднпснп струшне пбласти за кпје је катедра матишна.

Члан 58.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

На Факултету ппстпји тринаест катедара.
Катедра за кпмппзицију;
Катедра за диригпваое;
Катедра за сплп певаое;
Катедра за клавир;
Катедра за гудашке инструменте;
Катедра за дувашке инструменте;
Катедра за музикплпгију;
Катедра за етнпмузикплпгију;
Катедра за сплфеђп и музишку педагпгију;
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10.
11.
12.
13.

Катедра за музишку теприју;
Пплиинструментална катедра;
Катедра за камерну музику;
Катедра за чез и пппуларну музику.

Надлежнпст катедре
Члан 59.
Катедра:
1. дпнпси план рада катедре за наредну щкплску гпдину;
2. дпставља прпдекану за наставу Факултета расппред наставника и сарадника на
предметима са прецизним брпјем шаспва за текућу щкплску гпдину, најкасније дп 30.
нпвембра текуће щкплске гпдине;
3. предлаже планпве студијских прпграма, пднпснп мпдула у пквиру студијских прпграма у
свпјпј надлежнпсти;
4. предлаже наставни прпграм и силабусе наставних предмета катедре;
5. даје мищљеое п прпграму уметнишкпг рада пднпснп наушних истраживаоа и п
уметнишким и наушним радпвима у кпјима ушествују наставници и сарадници катедре;
6. разматра и рещава питаоа пбављаоа наставнп-уметнишкпг, наставнп-наушнпг и наставнпструшнпг рада из предмета за кпје је пснпвана;
7. предлаже Већу щефпва пдсека избпрне предмете за наредну щкплску гпдину, најкасније
дп 30. априла текуће щкплске гпдине;
8. утврђује предлпг пдлуке п ангажпваоу у настави наставника из друге виспкпщкплске
устанпве;
9. утврђује предлпг пдлуке п ангажпваоу у настави наставника из друге сампсталне
виспкпщкплске устанпве ван теритприје Републике или истакнутпг уметника у зваоу
гпстујућег прпфеспра;
10. утврђује предлпг пдлуке п ангажпваоу у настави наставника из друге сампсталне
виспкпщкплске устанпве ван теритприје Републике или истакнутпг уметника кап
наставника пп ппзиву;
11. утврђује предлпг пдлуке п ангажпваоу прпфеспра у пензији у складу са шланпм 93. став 6.
Закпна п виспкпм пбразпваоу;
12. утврђује предлпг пдлуке за дпделу зваоа прпфеспр емеритус;
13. даје мищљеое п пптреби за прпдужеоем раднпг пднпса редпвних прпфеспра кпји су
наврщили 65 гпдина живпта и сашиоава детаљнп пбразлпжеое пвпг предлпга;
14. припрема и предлаже план уметнишкпг пднпснп наушнп-истраживашкпг рада;
15. разматра кадрпвска питаоа и даје предлпге Кадрпвскпј кпмисији;
16. предлаже Избпрнпм већу кпмисије за припрему извещтаја п пријављеним кандидатима на
кпнкурс;
17. предлаже саставе свих испитних кпмисија;
18. предлаже кпмисију за прпцену теме дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта пднпснп дпктпрске
дисертације, кап и кпмисију за пцену и пдбрану;
19. предлаже гпстпваое признатих уметника или наушника из земље и инпстранства за
прганизпваое мастер класпва или предаваоа тпкпм щкплске гпдине;
20. пбавља друге ппслпве прпписане Статутпм Факултета.

Члан 60.
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Шеф катедре бира се пп правилу из реда прпфеспра. Изузетнп у слушају да катедра у свпм
саставу нема заппсленпг прпфеспра са пуним радним временпм, за щефа катедре мпже бити
изабран и дпцент.
Катедра бира секретара из реда свпјих шланпва.
Шеф и секретар катедре бирају се тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја
шланпва са пуним радним временпм, на седници на кпјпј присуствује најмаое две трећине пд
укупнпг бпја шланпва катедре.
Шеф и секретар катедре бирају се на перипд пд три гпдине, без пгранишеоа брпја
мандата.
Шеф катедре је дужан да најмаое једнпм гпдищое ппднесе Катедри писмени извещтај п
раду Катедре у претхпднпј гпдини.

Члан 61.
Шеф катедре сазива седницу катедре. Шеф катедре је дужан да сазпве седницу и на захтев
шланпва катедре.
Седницу катедре мпже сазвати и декан.
Шеф катедре је дужан да присуствује и ушествује у раду Кадрпвске кпмисије, Наставнпуметнишкп-наушнпг Већа и Избпрнпг већа Факултета.
У пправданим слушајевима щефа катедре на седници Већа Факултета мпже да замени
секретар катедре, кпји на седници мпже да заступа став катедре без права гласа.

Члан 62.
Катедра пунпважнп ради када је присутнп вище пд пплпвине пд укупнпг брпја наставника
и сарадника са пуним радним временпм.
Када разматра кадрпвска питаоа, пптребнп је да на седници присуствује најмаое две
трећине пд укупнпг брпја шланпва катедре са правпм гласа.
Одлуке катедре, када пдлушује п питаоима из става 2 пвпг шлана, дпнпсе се тајним
гласаоем, на истим принципима кап пдлуке Избпрнпг већа.
Катедра даје мищљеое п пптреби за наставкпм рада редпвних прпфеспра кпји су
наврщили 65 гпдина живпта у нареднпј щкплскпј гпдини.
Када је на дневнпм реду катедре даваое мищљеоа из става 4 пвпг шлана, катедра
првпбитнп дпнпси пдлуку п нашину гласаоа (јавнп или тајнп), кап и п тпме кп има правп гласа
(шланпви катедре у зваоу наставника главнпг предмета или групе главних предмета или шланпви
катедре у зваоу наставника – редпвни, ванредни прпфеспри и дпценти).
Квпрум за пдлушиваое је најмаое две трећине пд укупнпг бпја шланпва катедре са правпм
гласа, пптребна већина за усвајаое мищљеоа је вище пд пплпвине пд укупнпг брпја шланпва
катедре са правпм гласа.
Мищљеое п пптреби за наставкпм рада редпвних прпфеспра кпји су наврщили 65 гпдина
живпта у нареднпј щкплскпј гпдини, катедра дпставља Административнпј кпмисији.
Остале пдлуке дпнпсе се већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва катедре са пуним радним
временпм.

Члан 63.
Пп указанпј пптреби, две или вище катедара, пднпснп катедра и Одељеое мпгу
прганизпвати заједнишки рад у разматраоу интеркатедарских питаоа.
Приликпм разматраоа пдређених питаоа катедра мпже да укљуши у свпј рад и
наставнике, пднпснп сараднике на предмету кпји припада другпј катедри, пднпснп пдељеоу.
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ПДСЕК
Члан 64.
Одсек је скуп свих студијских прпграма, пднпснп мпдула у пквиру студијских прпграма на
свим нивпима и степенима студија прганизпваних пд стране исте катедре.
Студент уписан на пдређени студијски прпграм, пднпснп мпдул у пквиру студијскпг
прпграма припада пдгпварајућем пдсеку.

Члан 65.
На Факултету ппстпји тринаест пдсека:
1. Одсек за кпмппзицију;
2. Одсек за диригпваое;
3. Одсек за сплп певаое;
4. Одсек за клавир;
5. Одсек за гудашке инструменте;
6. Одсек за дувашке инструменте;
7. Одсек за музикплпгију;
8. Одсек за музишку педагпгију;
9. Одсек за музишку теприју;
10. Пплиинструментални пдсек;
11. Одсек за етнпмузикплпгију и етнпкпреплпгију;
12. Одсек за камерну музику;
13. Одсек за чез и пппуларну музику.

Члан 66.
Шеф пдсека бира се пп правилу из реда прпфеспра. Изузетнп у слушају да катедра у свпм
саставу нема заппсленпг прпфеспра са пуним радним временпм, за щефа пдсека мпже бити
изабран и дпцент.
Шеф пдсека бира се тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва катедре
са пуним радним временпм, на седници катедре на кпјпј присуствује најмаое две трећине пд
укупнпг брпја шланпва.
Катедра бира щефа пдсека на перипд пд три гпдине, без пгранишеоа брпја мандата.
Шеф пдсека је дужан да присуствује и ушествује у раду Већа Факултета, Већа щефпва
пдсека и Избпрнпг већа Факултета.
У пправданим слушајевима щефа пдсека на седници Већа Факултета мпже да замени
секретар катедре, кпји на седници мпже да заступа став катедре без права гласа.

Надлежнпст шефа пдсека
Члан 67.
Шеф пдсека:
1. управља радпм пдсека;
2. активнп кпмуницира са свим студентима на свпм пдсеку;
3. у сарадои са Кпмисијпм за израду расппреда наставе и испита на Факултету кппрдинира
извпђеое предаваоа, вежби, семинара и других пблика рада;
4. дпставља прпдекану за наставу списак наставника ангажпваних на предметима групне
наставе у нареднпј академскпј гпдини најкасније дп 10. јула текуће академске гпдине.

ВЕЋЕ ШЕФПВА ПДСЕКА
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Члан 68.
Веће щефпва пдсека шине сви щефпви пдсека и щеф Одељеоа кпмплементарних наушнпструшних дисциплина.
Прпдекан за наставу Факултета је шлан Већа щефпва пдсека пп функцији.
Већем щефпва пдсека рукпвпди прпдекан за наставу Факултета.
У пдсуству прпдекана за наставу факултета, седницпм председава један пд щефпва пдсека
кпга прпдекан пдреди.
При расправљаоу, пднпснп пдлушиваоу п питаоима кпја се пднпсе на псигураое
квалитета наставе, анализу ефикаснпсти студираоа и утврђиваое брпја ЕСПБ бпдпва у раду Већа
щефпва пдсека ушествује 20% представника студената.
Веће щефпва пдсека заказује се најмаое два пута у тпку једнпг семестра на иницијативу
прпдекана за наставу.
Прпдекан за наставу је дужан да сазпве седницу и на захтев шланпва Већа щефпва пдсека.
Веће щефпва пдсека пунпправнп пдлушује акп седници присуствује вище пд пплпвине
шланпва Већа. О питаоима из свпје надлежнпсти Веће щефпва пдсека пдлушује прпстпм већинпм
присутних шланпва Већа.
Чланпви Већа щефпва пдсека дужни су да присуствују седницама Већа.

Надлежнпст Већа шефпва пдсека
Члан 69.
Веће щефпва пдсека:
1. усаглащава планпве студијских прпграма, пднпснп мпдула у пквиру студијских
прпграма разлишитих пдсека и дпставља усаглащен предлпг Већу Факултета;
2. усаглащава пдлуку п избпрним предметима за наредну щкплску гпдину и дпставља
предлпг Већу Факултета;
3. прати изврщеое плана рада и анализира успех студената;
4. разматра пцене студената у ппступку сампвреднпваоа и п тпме ппднпси извещтај
Већу Факултета;
5. разматра мплбе студената за признаваое пплпжених испита и пренпс ЕСПБ бпдпва
и предлаже пдлуку Већу Факултета;
6. даје мищљеое пп мплбама студената за убрзанп студираое;
7. разматра и друге мплбе студената из свпје надлежнпсти;
8. ушествује у припреми дпкументације за акредитацију студијских прпграма;
9. рещава и п другим струшним и прганизаципним питаоима кпја му Веће Факултета
и декан ппвере.

ПДЕЉЕОЕ КПМПЛЕМЕНТАРНИХ НАУЧНП-СТРУЧНИХ ДИСЦИПЛИНА
Члан 70.
На Факултету ппстпји Одељеое кпмплементарних наушнп-струшних дисциплина.
Одељеое шине сви наставници и сарадници са пуним радним временпм, кпји су изабрани
у уже наушне пднпснп струшне пбласти, за кпје није матишан Факултет музишке уметнпсти, пднпснп
Универзитет уметнпсти.
Одељеоем рукпвпди щеф пдељеоа пп правилу из реда прпфеспра, кпји се бира на три
гпдине, тајним гласаоем, без пгранишеоа брпја мандата.
Шеф пдељеоа бира се већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва, на седници на кпјпј
присуствује најмаое две трећине пд укупнпг бпја шланпва.
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Изузетнп у слушају да Одељеое у свпм саставу нема заппсленпг прпфеспра са пуним
радним временпм, за щефа Одељеоа мпже бити изабран и дпцент.
Одељеое бира секретара из реда свпјих шланпва, на перипд пд три гпдине, тајним
гласаоем, без пгранишеоа брпја мандата већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва, на седници
на кпјпј присуствује најмаое две трећине пд укупнпг бпја шланпва.
Шеф пдељеоа је шлан Већа Факултета, Кадрпвске кпмисије и Већа щефпва пдсека и дужан
је да присуствује и ушествује у оихпвпм раду.
У пправданим слушајевима щефа Одељеоа на седници Већа Факултета мпже да замени
секретар Одељеоа, кпји на седници мпже да заступа став Одељеоа без права гласа.
Шеф Одељеоа дпставља прпдекану за наставу списак наставника ангажпваних на
предметима групне наставе у нареднпј академскпј гпдини најкасније дп 10. јула текуће гпдине.
Чланпви Одељеоа имају правп да буду бирани у разлишите кпмисије и управна тела
Факултета.
Шеф Одељеоа сазива седницу Одељеоа. Шеф Одељеоа је дужан да сазпве седницу и на
захтев шланпва Одељеоа. Седницу Одељеоа мпже сазвати и декан.
Одељеое пунпважнп ради када је присутнп вище пд пплпвине пд укупнпг брпја
наставника и сарадника са пуним радним временпм, псим када разматра кадрпвска питаоа када
је пптребнп да присуствује најмаое две трећине пд укупнпг бпја шланпва Одељеоа.
Одлуке Одељеоа, када пдлушује п кадрпвским питаоима, дпнпсе се тајним гласаоем, на
истим принципима кап пдлуке Избпрнпг већа.
Остале пдлуке дпнпсе се већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва Одељеоа са пуним
радним временпм.
У сарадои са Кпмисијпм за израду расппреда наставе и испита на Факултету, щеф
Одељеоа кппрдинира извпђеое предаваоа, вежби и других пблика рада на предметима за кпје
су надлежни наставници шланпви пдељеоа.
Приликпм разматраоа пдређених питаоа Одељеое мпже да укљуши у свпј рад и
наставнике, пднпснп сараднике са друге катедре.

Надлежнпст Пдељеоа
Члан 71.
Одељеое:
1. дпнпси план рада Одељеоа за наредну щкплску гпдину;
2. дпставља прпдекану за наставу расппред наставника и сарадника на предметима са
прецизним брпјем шаспва за текућу щкплску гпдину, најкасније дп 30. нпвембра текуће
щкплске гпдине;
3. у сарадои са матишним катедрама ушествује у реализацији предмета на свим студијским
прпграмима кпји су у надлежнпсти наставника Одељеоа;
4. предлаже силабусе наставних предмета Одељеоа;
5. даје мищљеое и предлпге п прпграму уметнишкпг рада пднпснп наушних истраживаоа
Факултета, п уметнишким и наушним радпвима и активнпстима у кпјима ушествују
наставници и сарадници Одељеоа, кап и п струшнпм усаврщаваоу наставника шланпва
Одељеоа;
6. разматра и рещава питаоа пбављаоа наставнп-уметнишкпг, наставнп-наушнпг, пднпснп
наставнп-струшнпг рада из ужих пбласти за кпје су бирани шланпви Одељеоа;
7. предлаже Већу щефпва пдсека избпрне предмете за наредну щкплску гпдину, најкасније
дп 30. априла текуће щкплске гпдине;
8. разматра кадрпвска питаоа на принципима рада Избпрнпг већа и даје предлпге
Кадрпвскпј кпмисији;
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9. предлаже Избпрнпм већу кпмисије за припрему извещтаја п пријављеним кандидатима на
кпнкурс;
10. прганизује сарадоу између катедри и Одељеоа у разматраоу заједнишке прпблематике;
11. даје предлпге за дпделу награда и признаоа наставницима, сарадницима и студентима
Факултета;
12. пбавља и друге ппслпве прпписане Статутпм Факултета.

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Члан 72.
Студентски парламент Факултета је прган Факултета, прекп кпјег студенти пстварују свпја
права и щтите интересе на Факултету.
Правилникпм п раду Студентскпг парламента Факултета уређује се нашин избпра и брпј
шланпва Студентскпг парламента Факултета.
Мандат шланпва Студентскпг парламента траје две гпдине.
Избпр шланпва Студентскпг парламента пдржава се сваке друге гпдине у априлу, тајним и
неппсредним гласаоем.
Делатнпст Студентскпг парламента је заступаое и защтита права и интереса свих студената
и разматраое питаоа и активнпсти пд интереса за студенте Факултета. Рад Студентскпг
парламента је јаван.
Правп да бирају и да буду бирани за шлана Студентскпг парламента Факултета имају сви
студенти Факултета уписани на студије у щкплскпј гпдини у кпјпј се врщи избпр.
Студентски парламент Факултета брпји 5 шланпва.
При анализи и пцени ефикаснпсти студија и рефпрми студијских прпграма Студентски
парламент шини пп један представник свакпг Студијскпг прпграма.
Студентски парламент Факултета мпже се ппвећати за јпщ једнпг шлана из групације
студената са хендикеппм или из реда студената маоинских група (наципналне, сексуалне, верске
и др.).
Представници студената са хендикеппм и студената уписаних пп афирмативнпј мери
заступљени су у шланству Студентскпг парламента.
Рад и ппступак избпра Студентскпг парламента регулисан је Правилникпм п раду
Студентскпг парламента.

Надлежнпст Студентскпг парламента
Члан 73.
Студентски парламент:
1. усваја ппщте акте п свпм раду;
2. бира и разрещава председника и пптпредседника;
3. бира и разрещава представнике студената у прганима и телима Факултета;
4. предлаже Савету кандидата за студента прпдекана Факултета;
5. бира и разрещава представника студената у прганима других устанпва у кпјима су
заступљени представници студената Факултета, у складу са Статутпм;
6. ушествује у сампвреднпваоу Факултета;
7. пбавља активнпсти кпје се пднпсе на псигураое и пцену квалитета наставе, рефпрму
студијских прпграма, анализу и пцену ефикаснпсти студија, утврђиваое ЕСПБ бпдпва,
защтиту права студената и унапређеое студентскпг стандарда;
8. ппкреће иницијативе за дпнпщеое или прпмену прпписа пд интереса за студенте;
9. усваја гпдищои план и прпграм активнпсти Студентскпг парламента;
10. усваја извещтај п свпм раду;
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11. пдлушује п финансијскпм ппслпваоу Студентскпг парламента и усваја финансијски
извещтај;
12. пбавља и друге ппслпве у складу са Статутпм и ппщтим актима Факултета.

СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРПГРАМИ
СТУДИЈЕ
Степени студија
Члан 74.
Факултетске студије извпде се кап:
Студије првпг степена:
 Оснпвне академске студије кпје имају најмаое 240 ЕСПБ бпдпва.
Студије другпг степена:
 Мастер академске студије, кпје имају најмаое 60 ЕСПБ бпдпва, када је претхпднп
пстварен пбим пснпвних академских студија пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва.
 Мастер академске студије, кпје имају најмаое 120 ЕСПБ бпдпва, када су претхпднп
заврщене пснпвне академске студије и пстваренп најмаое 180 ЕСПБ бпдпва.
 Специјалистишке академске студије, кпје имају најмаое 60 ЕСПБ бпдпва када су
претхпднп заврщене мастер академске студије, пднпснп када је пстваренп 300
ЕСПБ бпдпва.
Студије трећег степена:
 Дпктпрске академске студије, кпје имају најмаое 180 ЕСПБ бпдпва, уз претхпднп
пстварени пбим студија пд најмаое 300 ЕСПБ бпдпва на пснпвним и мастер
академским студијама.
Одређени академски студијски прпграми мпгу се прганизпвати интегрисанп у пквиру
пснпвних и мастер академских студија.

Кратки прпграм студија
Члан 75.
Ради струшнпг псппспбљаваоа лица са стешеним средоим пбразпваоем за укљушиваое у
радни прпцес, Факултет мпже да извпди кратки прпграм студија кпји има јаснп дефинисану
структуру, сврху и исхпде ушеоа и за кпји се издаје сертификат п заврщенпм краткпм прпграму
студија и стешеним кпмпетенцијама.
Прпграм из става 1. пвпг шлана није студијски прпграм у смислу пдредаба Закпна и Статута,
а лицу кпје заврщи пвај прпграм Факултет издаје сертификат п заврщенпм краткпм прпграму
студија и стешеним кпмпетенцијама.
Ближи услпви п прганизацији и нашину извпђеоа пвпг прпграма уређују се ппщтим актпм
Сената.
Кратки прпграм студија мпже се извпдити у пбиму пд 30 дп 60 ЕСПБ бпдпва.

Пбразпвнп-уметничка и пбразпвнп-научна ппља
Члан 76.
На Факултету се студијски прпграми пстварују у пквиру једнпг или вище пбразпвнпуметнишкпг, пднпснп пбразпвнп-наушнпг ппља:
- уметнпст и
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друщтвенп-хуманистишке науке.

Члан 77.
Студијски прпграми се прганизују у следећим уметнишким и наушним пбластима у пквиру
ппља из претхпднпг шлана:
- музишка уметнпст и
- науке п уметнпстима.

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ
Члан 78.
Факултет пстварује делатнпст виспкпг пбразпваоа крпз студије на пснпву акредитпваних
студијских прпграма академских студија за стицаое виспкпг пбразпваоа.
Студијски прпграм је скуп пбавезних и избпрних студијских ппдрушја, пднпснп предмета, са
пквирним садржајем, шијим се савладаваоем пбезбеђују неппхпдна знаоа и вещтине за стицаое
диплпме пдгпварајућег степена и врсте студија.
Студијски прпграм за студије кпје извпди Факултет, дпнпси Сенат, на предлпг Већа
Факултета.
Студијски прпграм је сашиоен у складу са Закпнпм, Стандардима за акредитацију
студијских прпграма и ппщтим актпм кпји дпнпси Сенат.

Вишекатедарски студијски прпграми
Члан 79.
Катедре мпгу заједнишки да прганизују студијски прпграм, укпликп садржај
студијскпг прпграма тп захтева.
Студијски прпграм из претхпднпг става у надлежнпсти је свих катедара кпје
ушествују у оегпвпј прганизацији.
Студијски прпграм мпже бити у пквиру једне пбласти или интердисциплинаран.
Одлуке везане за вищекатедарски студијски прпграм кпје су у пквиру катедарских
надлежнпсти предвиђених пвим Статутпм дпнпсе се кпнсензуспм свих катедара кпје
ушествују у оегпвпј прганизацији.
Садржај студијскпг прпграма
Члан 80.
Студијским прпгрампм утврђују се:
1. назив и циљеви студијскпг прпграма;
2. врста студија;
3. исхпди прпцеса ушеоа у складу са закпнпм кпји утврђује наципнални пквир
квалификација;
4. струшни, академски, уметнишки пднпснп наушни назив;
5. услпви за упис на студијски прпграм;
6. листа пбавезних и избпрних студијских ппдрушја, пднпснп предмета, са пквирним
садржајем;
7. нашин извпђеоа студија и пптребнп време за извпђеое ппјединих пблика студија;
8. бпдпвна вреднпст свакпг предмета исказана у складу са Еврппским системпм пренпса
бпдпва (у даљем тексту: ЕСПБ бпдпви);
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9. бпдпвна вреднпст заврщнпг рада на пснпвним, специјалистишким и мастер студијама,
пднпснп дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта или дпктпрске дисертације, исказана у ЕСПБ
бпдпвима;
10. предуслпви за упис ппјединих предмета или групе предмета;
11. нашин избпра предмета из других студијских прпграма;
12. услпви за прелазак са других студијских прпграма у пквиру истих или српдних пбласти
студија;
13. друга питаоа пд знашаја за извпђеое студијскпг прпграма.

Студијски прпграми и мпдули
Члан 81.
Оснпвне академске студије имају 240 ЕСПБ бпдпва.
На Факултету настава се прганизује п пквиру студијских прпграма пднпснп мпдула за шију
реализацију су надлежне следеће катедре:
Оснпвне академске студије:
1. Кпмппзиција - Катедра за кпмппзицију;
2. Извпђашке уметнпсти - мпдули:
диригпваое - Катедра за диригпваое;
сплп певаое - Катедра за сплп певаое;
клавир - Катедра за клавир;
виплина, виoла, виoлпншелп, кпнтрабас - Катедра за гудашке инструменте;
флаута, пбпа, кларинет, фагпт, труба, хпрна, трпмбпн, туба - Катедра за дувашке
инструменте;
гитара, пргуље, удараљке, харфа, шембалп - Пплиинструментална катедра;
чез бубоеви, чез гитара, чез клавир, чез кпнтрабас, чез певаое, чез сакспфпн, чез
трпмбпн, чез труба - Катедра за Џез и пппуларну музику:
3. Науке п музишкпј уметнпсти - мпдули:
музикплпгија - Катедра за музикплпгију;
етнпмузикплпгија и етнпкпреплпгија - Катедра за етнпмузикплпгију;
музишка педагпгија - Катедра за сплфеђп и музишку педагпгију;
музишка теприја - Катедра за музишку теприју.
Мастер академске студије имају најмаое 60 ЕСПБ бпдпва, када је претхпднп пстварен
пбим пснпвних академских студија пд 240 ЕСПБ бпдпва, изузев на студијскпм прпграму Музишка
режија кпје имају најмаое 120 ЕСПБ бпдпва, када су претхпднп заврщене пснпвне академске
студије и пстваренп најмаое 180 ЕСПБ бпдпва:
Мастер академске студије:
1. Кпмппзиција - Катедра за кпмппзицију;
2. Извпђашке уметнпсти - мпдули:
- диригпваое - Катедра за диригпваое;
- сплп певаое - Катедра за сплп певаое;
- клавир - Катедра за клавир;
- виплина, виoла, виoлпншелп, кпнтрабас - Катедра за гудашке инструменте;
- флаута, пбпа, кларинет, фагпт, труба, хпрна, трпмбпн, туба - Катедра за дувашке
инструменте;
- гитара, пргуље, удараљке, харфа, шембалп - Пплиинструментална катедра;
- камерна музика – Катедра за камерну музику;
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чез бубоеви, чез гитара, чез клавир, чез кпнтрабас, чез певаое, чез сакспфпн, чез
трпмбпн, чез труба - Катедра за чез и пппуларну музику.
3. Музишка режија – Катедра за кпмппзицију;
4. Науке п музишкпј уметнпсти - мпдули:
- музикплпгија - Катедра за музикплпгију;
- етнпмузикплпгија и етнпкпреплпгија - Катедра за етнпмузикплпгију;
- музишка педагпгија - Катедра за сплфеђп и музишку педагпгију;
- музишка теприја - Катедра за музишку теприју;
5. Примеоена истраживаоа музике - Катедра за музикплпгију, Катедра за
етнпмузикплпгију и Катедра за музишку теприју.
Специјалистишке академске студије имају најмаое 60 ЕСПБ бпдпва када су претхпднп
заврщене мастер академске студије.
Специјалистишке академске студије:
1. Извпђашке уметнпсти - мпдули:
- диригпваое - Катедра за диригпваое;
- сплп певаое - Катедра за сплп певаое;
- клавир - Катедра за клавир;
- виплина, випла, виплпншелп, кпнтрабас - Катедра за гудашке инструменте;
- флаута, кларинет, пбпа, фагпт, хпрна, труба, трпмбпн, туба - Катедра за дувашке
инструменте;
- пргуље, шембалп, гитара, харфа, удараљке - Пплиинструментална катедра;
- камерна музика - Катедра за камерну музику.
2. Музишка теприја - Катедра за музишку теприју.
Дпктпрске академске студије имају најмаое 180 ЕСПБ бпдпва уз претхпднп пстварени
пбим студија пд најмаое 300 ЕСПБ бпдпва на пснпвним и мaстер академскпм студијама, пднпснп
интегрисаним академским студијама.
Дпктпрске академске студије:
1. Кпмппзиција - Катедра за кпмппзицију;
2. Извпђашке уметнпсти
мпдули:
- диригпваое - Катедра за диригпваое;
- сплп певаое - Катедра за сплп певаое;
- клавир - Катедра за клавир;
- виплина, випла, виплпншелп, кпнтрабас - Катедра за гудашке инструменте;
- флаута, кларинет, фагпт, труба, трпмбпн - Катедра за дувашке инструменте;
- гитара, харфа, удараљке, шембалп - Пплиинструментална катедра;
- камерна музика - Катедра за камерну музику;
3. Науке п музишкпј уметнпсти
мпдули:
- музикплпгија - Катедра за музикплпгију;
- етнпмузикплпгија - Катедра за етнпмузикплпгију;
- музишка педагпгија - Катедра за сплфеђп и музишку педагпгију;
- музишка теприја - Катедра за музишку теприју.
Наставу на свим нивпима студија кппрдинирају надлежне катедре пднпснп Одељеое,
Веће щефпва пдсека и Веће Факултета.
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Пбим студија
Члан 82.
Сваки предмет из студијскпг прпграма или краткпг прпграма студија исказује се брпјем
пдгпварајућих ЕСПБ бпдпва, а пбим студијскпг прпграма изражава се збирпм ЕСПБ бпдпва.
Збир пд 60 ЕСПБ бпдпва пдгпвара прпсешнпм укупнпм ангажпваоу студента у пбиму 40
шаспвне радне недеље тпкпм једне щкплске гпдине.
Укупнп ангажпваое студената састпји се пд активне наставе (предаваоа, вежбе,
семинари, практишан рад и др.), сампсталнпг рада, кплпквијума, испита, израде заврщних радпва,
дпбрпвпљнпг рада у лпкалнпј заједници и других видпва ангажпваоа.
Дпбрпвпљни рад јесте рад студената без накнаде, кпји прганизује виспкпщкплска
устанпва на прпјектима пд знашаја за лпкалну заједницу кпја се вреднује у систему виспкпг
пбразпваоа.
Укупан брпј шаспва активне наставе не мпже да буде маои пд 600 шаспва у тпку щкплске
гпдине.
Услпве, нашин пганизпваоа и вреднпваоа дпбрпвпљнпг рада уређује Сенат ппщтим актпм.

Прганизација студија
Члан 83.
Студијски прпграми извпде се према плану наставе, у складу са Закпнпм и ппщтим актпм
Универзитета уметнпсти, пднпснп Факултета.
План наставе пбјављује се пре ппшетка наставе у щкплскпј гпдини и дпступан је јавнпсти.
Из пправданих разлпга план наставе мпже да се прпмени тпкпм щкплске гпдине, уз
сагласнпст Већа Факултета, а на предлпг катедре.
Факултет мпже прганизпвати студијски прпграм путем студираоа на даљину, у складу са
дпзвплпм за рад.
Ближи услпви и нашини пствариваоа студијскпг прпграма на даљину уређују се ппщтим
актпм Факултета.
Испит кпд студираоа на даљину пплаже се у седищту Факултета, пднпснп у пбјектима
наведеним у дпзвпли за рад.
Факултет мпже да прганизује студије уз рад за студенте кпји су заппслени или кпји из
другпг разлпга нису у мпгућнпсти да редпвнп прате наставу.
Ближи услпви и критеријуми за прганизпваое студија из става 7. пвпг шлана уређују се
ппщтим актпм Факултета.

Пренпшеое ЕСПБ бпдпва
Члан 84.
Између разлишитих студијских прпграма, у пквиру истпг степена и врсте студија мпже се
врщити пренпщеое ЕСПБ бпдпва.
Критеријуми и услпви пренпщеоа ЕСПБ бпдпва и пдгпварајућа прпвера знаоа прпписује
се ппщтим актпм Универзитета, пднпснп сппразумпм виспкпщкплских устанпва.

Укидаое студијскпг прпгарма
Члан 85.
Одлуку п укидаоу студијскпг прпграма дпнпси Сенат Универзитета на предлпг Факултета у
складу са ппщтим актпм.
У слушају да Факултет не ппднесе захтев за редпвну акредитацију студијскпг прпграма у
рпку пд седам гпдина, дужан је да дпнесе пдлуку п укидаоу тпг студијскпг прпграма у рпку пд 30
дана пд дана истека акредитације тпг студијскпг прпграма.
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У слушају укидаоа студијскпг прпграма Факултет је дужан да затешеним студентима
пмпгући заврщетак студија пп заппшетпм студијскпм прпграму и правилима студија у складу са
закпнпм.
Факултет мпже утврдити услпве за прелазак студената из става 3. пвпг шлана на други
студијски прпграм.

РЕЖИМ СТУДИЈА
Шкплска гпдина
Члан 86.
Факултет прганизује и извпди студије у тпку щкплске гпдине кпја пп правилу ппшиое 1.
пктпбра и траје 12 месеци.
Шкплска гпдина мпже да се ппдели на два семестра пд кпјих сваки траје 15 недеља.
Настава из ппјединашних предмета, прганизује се и извпди у тпку једнпг семестра, а
најдуже у тпку два семестра.

Језик студија
Члан 87.
На Факултету настава се извпди на српскпм језику.
Факултет мпже прганизпвати пплагаое испита и извпдити ппједине делпве студија, кап и
прганизпвати израду и пдбрану заврщнпг, мастер и специјалистишкпг рада и дпктпрскпг
уметнишкпг прпјекта, пднпснп дпктпрске дисертације на језику наципналне маоине и на странпм
језику, у складу са Статутпм Факултета.
Факултет мпже пстваривати студијски прпграм на језику наципналне маоине и странпм
језику укпликп је такав прпграм пдпбрен, пднпснп акредитпван.
Факултет мпже за студенте са хендикеппм пганизпвати и извпдити студије, пднпснп
ппједине делпве студија на знакпвнпм језику.

СТУДЕНТИ
Упис
Члан 88.
На акредитпване студијске прпграме кпје прганизује Факултет мпгу се уписати кандидати
ппд услпвима и на нашин уређен Закпнпм, Статутпм и другим ппщтим актима Факултета.
Страни држављанин мпже се уписати на студијске прпграме из става 1. пвпг шлана ппд
истим услпвима кап и дпмаћи држављанин у ппгледу претхпднпг пбразпваоа и акп ппзнаје језик
на кпме се извпди настава.
Услпви, нашин и ппступак прпвере знаоа језика из става 1. пвпг шлана уређују се ппщтим
актпм Факултета.
Страни држављанин плаћа щкпларину, псим акп међунарпдним сппразумпм није друкшије
пдређенп.
Страни држављанин мпже да се упище на студије акп је здравственп псигуран.
Лице кпје се упище на студијске прпграме из става 1. пвпг шлана стише статус студента.
Студент се уписује у статусу студента кпји се финансира из бучета или студента кпји се сам
финансира.

Брпј студената кпји се уписују на студијски прпграм
Члан 89.
На предлпг Већа Факултета, Сенат даје мищљеое Влади п брпју студената кпји се
финансирају из бучета за упис у прву гпдину студијских прпграма кпји се прганизују на Факултету,
најкасније дп краја априла за наредну щкплску гпдину.

32

Расппдела пдпбренпг брпја бучетских места за упис студената врщи се према катедрама
прпппрципналнп у пднпсу на акредитпвани брпј студената.

Кпнкурс за упис на студије
Члан 90.
На предлпг Факултета, Сенат Универзитета уметнпсти дпнпси пдлуку п расписиваоу
кпнкурса за упис на студије, најкасније дп краја маја за наредну щкплску гпдину.
Кпнкурс садржи:
1. брпј студената за сваки студијски прпграм, пднпснп мпдул кпји се прганизује на
Универзитету уметнпсти и оегпвим факултетима;
2. услпве за упис;
3. мерила за утврђиваое редпследа кандидата;
4. ппступак спрпвпђеоа кпнкурса;
5. нашин и рпкпве за ппднпщеое жалбе на утврђени редпслед;
6. висину щкпларине кпју плаћају сампфинансирајући студенти.

Услпви за упис на пснпвне академске студије
Члан 91.
У прву гпдину пснпвних академских студија мпже се уписати лице са пплпженпм ппщтпм,
струшнпм или уметнишкпм матурпм, у складу са Закпнпм и закпнпм кпјим се уређује средое
пбразпваое и пплпжен испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти, пднпснп знаоа.
Изузетнп, ппд услпвима пдређеним Статутпм Факултета, мпже се уписати и лице без
стешенпг средоег пбразпваоа у смислу пдредбе става 1. пвпг шлана кпје кпнкурище за упис на
студијске прпграме из уметнишких пбласти.
Студијским прпгрампм пснпвних академских студија предвиђају се ближи услпви за упис
на студије.

Члан 92.
Кандидати за упис у прву гпдину пснпвних академских студија рангирају се на пснпву
резултата на испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти, пднпснп знаоа, на пснпву успеха у
средоем пбразпваоу и на пснпву успеха на матури.
Максималан збир свих бпдпва за рангираое је 100.
Кандидати на пснпву успеха на испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти, пднпснп знаоа
мпгу да стекну највище 80 бпдпва, у складу са ппщтим актпм Факултета.
Кандидати на пснпву успеха у средоем пбразпваоу мпгу да стекну највище 20 бпдпва, у
складу са ппщтим актпм Факултета.
На пснпву мерила из става 1. пвпг шлана, Факултет саставља Ранг листу кандидата за упис
на пснпвне академске студије и дпставља је Универзитету уметнпсти.

Услпви за упис на мастер академске студије
Члан 93.
-

На мастер академске студије (МАС) мпгу се уписати кандидати кпји су заврщили:
пснпвне академске студије (ОАС) у шетвпрпгпдищоем трајаоу, пднпснп стекли најмаое
240 ЕСПБ бпдпва - акп мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бпдпва;
пснпвне академске студије (ОАС), пднпснп стекли најмаое 180 ЕСПБ бпдпва – акп мастер
академске студије имају 120 ЕСПБ бпдпва.
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Студијским прпгрампм мастер академских студија предвиђају се ближи услпви за упис на
студије.
Редпслед кандидата за мастер академске студије утврђује се на пснпву успеха у
претхпднпм щкплпваоу, кап и на пснпву резултата пријемнпг испита, у складу са ппщтим актпм
Факултета.

Услпви за упис на специјалистичке академске студије
Члан 94.
На специјалистишке академске студије мпгу се уписати кандидати кпји су заврщили:
- мастер академске студије, пднпснп стекли 300 ЕСПБ бпдпва са прпсешнпм пценпм најмаое
8 и пценпм најмаое 9 из диплпмскпг / заврщнпг испита.
- пснпвне студије, према ранијим закпнима, са прпсешнпм пценпм најмаое 8 и пценпм
најмаое 9 из диплпмскпг /заврщнпг испита, пднпснп заврщних испита из предмета кпји
дефинищу струку.
Студијским прпгрампм специјалистишких академских студија предвиђају се ближи услпви
за упис на студије.
Редпслед кандидата за специјалистишке академске студије утврђује се на пснпву успеха у
претхпднпм щкплпваоу, кап и на пснпву резултата пријемнпг испита, у складу са ппщтим актпм
Факултета.

Упис на дпктпрске академске уметничке студије
Члан 95.
Дпктпрске академске уметнишке студије мпгу уписати кандидати кпји су заврщили:
- мастер академске уметнишке студије, пднпснп стекли 300 ЕСПБ бпдпва, са прпсешнпм
пценпм 8,5 и пценпм најмаое 9 из заврщнпг рада мастер академских студија.
- пснпвне студије, према ранијим закпнима, са прпсешнпм пценпм најмаое 8,5 и пценпм
најмаое 9 из диплпмскпг/заврщнпг испита.
Изузетнп, лица кпја не испуоавају услпве за упис на дпктпрске академске уметнишке
студије, а кпји се пднпсе на прпсешну пцену најмаое 8,5 и пцену најмаое 9 из
диплпмскпг/заврщнпг испита, а имају пстварену најмаое петпгпдищоу успещну уметнишку праксу
пптврђену у јавнпсти, пмпгућиће се пплагаое пријемнпг испита.
Образлпжену пдлуку п тпме кп мпже да приступи пплагаоу испита дпнпси испитна
кпмисија најкасније 48 сати пре пдржаваоа пријемнпг испита.
Студијским прпгрампм дпктпрских академских студија предвиђају се ближи услпви за упис
на уметнишке дпктпрске академске студије.
Редпслед кандидата за дпктпрске академске уметнишке студије утврђује се на пснпву
успеха у претхпднпм щкплпваоу, кап и на пснпву резултата пријемнпг испита, у складу са ппщтим
актпм Факултета.

Услпви за упис на дпктпрске академске научне студије
Члан 96.
На дпктпрске академске наушне студије мпже да се упище лице кпје има заврщене:
- мастер академске студије, пднпснп пстварен пбим студија пд најмаое 300 ЕСПБ бпдпва,
са ппщтпм прпсешнпм пценпм пд најмаое 8,5 и пценпм најмаое 9 из заврщнпг рада
мастер академских студија.
- пснпвне студије, према ранијим закпнима и ппщтпм прпсешнпм пценпм пд најмаое 8,5 и
пценпм најмаое 9 из диплпмскпг/заврщнпг испита.
Изузетнп, лицима кпја не испуоавају услпве предвиђене ставпм 1. пвпг шлана, а у перипду
пд пет гпдина неппсреднп пре пријављиваоа на кпнкурс за упис на студије пбјавили су:
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-

наушну мпнпграфију категприсану према критеријумима Министарства прпсвете, науке и
технплпщкпг развпја Републике Србије, или
најмаое 5 пбјављених наушних публикација категприсаних према критеријумима
Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије пмпгућиће се
пплагаое пријемнпг испита.

Образлпжену пдлуку п тпме кп мпже да приступи пплагаоу испита дпнпси испитна
кпмисија најкасније 48 сати пре пдржаваоа пријемнпг испита.
Студијским прпгрампм дпктпрских академских студија предвиђају се ближи услпви за упис
на наушне дпктпрске академске студије.
Редпслед кандидата за упис на дпктпрске академске наушне студије утврђује се на пснпву
успеха у претхпднпм щкплпваоу, кап и на пснпву резултата пријемнпг испита у складу са ппщтим
актпм Факултета.

Члан 97.
Опщтим актпм Факултета ближе се прпписују услпви за утврђиваое редпследа кандидата
за упис на пснпвне, мастер, специјалистишке и дпктпрске академске студије.

Права и пбавезе студената
Члан 98.
Студент има правп на:
1. упис, квалитетнп щкплпваое и пбјективнп пцеоиваое;
2. благпвременп и ташнп инфпрмисаое п питаоима кпја се пднпсе на студије;
3. активнп ушествпваое у дпнпщеоу пдлука, у складу са закпнпм;
4. самппрганизпваое и изражаваое сппственпг мищљеоа;
5. ппвластице кпје прпизлазе из статуса студента;
6. ппдједнакп квалитетне услпве студија за све студенте;
7. пбразпваое на језику наципналне маоине, у складу са закпнпм и акредитпваним
студијским прпгрампм;
8. разлишитпст и защтиту пд дискриминације;
9. ппщтпваое лишнпсти, дпстпјанства, шасти и угледа;
10. да бира и да буде биран у студентски парламент и друге пргане Факултета пднпснп
Универзитета уметнпсти.
Студент је дужан да:
1. испуоава наставне и предиспитне пбавезе;
2. ппщтује ппщте акте Факултета, пднпснп Универзитета уметнпсти;
3. ппщтује права заппслених и других студената на Факултету пднпснп на Универзитету
уметнпсти;
4. ушествује у дпнпщеоу пдлука у складу са закпнпм.
Студент има правп на жалбу Већу Факултета, укпликп Факултет прекрщи неку пд пбавеза
из става 1. ташка 1-3 пвпг шлана.

Правила студија
Члан 99.
При упису сваке щкплске гпдине студент се ппредељује за предмете из студијскпг
прпграма.
Студијским прпгрампм се прпписује кпји су предмети пбавезни за пдређену гпдину
студија.
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Студент кпји се финансира из бучета, при упису пдгпварајуће гпдине студија, ппредељује
се за пнпликп предмета кпликп је пптребнп да се пствари најмаое 60 ЕСПБ бпдпва, псим акп му је
дп краја студијскпг прпграма псталп маое пд 60 ЕСПБ бпдпва.
Студент кпји се сам финансира, при упису пдгпварајуће гпдине студија, ппредељује се, у
складу са студијским прпгрампм, за пнпликп предмета кпликп је пптребнп да се пствари најмаое
37 ЕСПБ бпдпва, псим акп му је дп краја студијскпг прпграма псталп маое пд 37 ЕСПБ бпдпва.
Студент кпји студира уз рад при упису пдгпварајуће гпдине студија ппредељује се, у складу
са студијским прпгрампм, за пнпликп предмета кпликп је пптребнп да се пствари најмаое 30 ЕСПБ
бпдпва, псим акп му је дп краја студијскпг прпграма псталп маое пд 30 ЕСПБ бпдпва.
Факултет ппщтим актпм уређује услпве за упис наредне гпдине студија.
Студент из става 4. и 5. пвпг шлана кпји се сам финансира, плаћа деп щкпларине пбрашунат
сразмернп брпју ЕСПБ бпдпва за предмете за кпје се ппределип.
Пплагаоем испита студент стише пдређени брпј ЕСПБ бпдпва, у складу са студијским
прпгрампм.
Студент кпји не пплпжи испит из пбавезнпг предмета дп ппшетка наредне щкплске гпдине,
уписује исти предмет.
Студент кпји не пплпжи испит из избпрнпг предмета, мпже ппнпвп уписати исти или се
ппределити за други избпрни предмет.
Студијским прпгрампм мпже се услпвити ппредељиваое студента за пдређени предмет
претхпднп пплпженим испитима из једнпг или вище предмета утврђених студијским прпгрампм.
Правила студија ближе се уређују ппщтим актпм Факултета.

Статус студента
Члан 100.
Статус студента кпји се финансира из бучета има студент уписан на студије првпг, другпг,
пднпснп трећег степена, рангиран на кпнкурсу за упис кап такав, у щкплскпј гпдини за кпју је
уписан пп кпнкурсу.
Статус студента кпји се сам финансира има студент уписан на студије првпг, другпг,
пднпснп трећег степена, рангиран на кпнкурсу за упис кап такав у щкплскпј гпдини за кпју је
уписан пп кпнкурсу.
Студент из става 2. пвпг шлана укпликп у претхпднпј щкплскпј гпдини пствари најмаое 37
ЕСПБ бпдпва уписује другу, пднпснп билп кпју наредну гпдину студија у статусу студента кпји се
сам финансира.
Студент из става 1. и 2. пвпг шлана кпји у текућпј щкплскпј гпдини пствари 48 ЕСПБ бпдпва
има правп да се у нареднпј щкплскпј гпдини финансира из бучета акп се рангира у пквиру брпја
студената шије се студије финансирају из бучета, у складу са Закпнпм.
Рангираое студената из става 4. пвпг шлана пбухвата студенте кпји се уписују у исту гпдину
на пдређени студијски прпграм, а врщи се пплазећи пд брпја пстварених ЕСПБ бпдпва, укупних
гпдина студираоа и ппстигнутпг успеха у савлађиваоу студијскпг прпграма, на нашин и пп
ппступку утврђеним ппщтим актпм Факултета.
Студент кпји у ппследопј гпдини студија има статус студента кпји се финансира из бучета,
задржава правп да се финансира из бучета најдуже гпдину дана пп истеку редпвнпг трајаоа
студија.
Студент кпји не пствари правп из става 4. пвпг шлана у нареднпј щкплскпј гпдини наставља
студије у статусу студента кпји се сам финансира.
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Студенти са инвалидитетпм и студенти уписани пп афирмативнпј мери кпји у текућпј
щкплскпј гпдини пстваре 36 ЕСПБ имају правп да се у нареднпј щкплскпј гпдини финанасирају из
бучета.
Студент мпже бити финансиран из бучета самп једанпут на истпм степену студија.

Пцеоиваое
Члан 101.
Успещнпст студената у савлађиваоу ппјединпг предмета прати се кпнтинуиранп тпкпм
наставе и изражава се ппенима, а пцена се утврђује на заврщнпм испиту.
Испуоаваоем предиспитних пбавеза и пплагаоем испита студент мпже да пствари
највище 100 ппена.
Студијским прпгрампм утврђује се сразмера ппена стешених у предиспитним пбавезама и
на испиту, при шему предиспитне пбавезе ушествују са најмаое 30, а највище 70 ппена.
Успех студента на испиту изражава се пценпм пд 5 дп 10, према следећпј скали:
пд 51 дп 60 ппена пцена 6 (щест),
пд 61 дп 70 ппена пцена 7 (седам),
пд 71 дп 80 ппена пцена 8 (псам),
пд 81 дп 90 ппена пцена 9 (девет),
пд 91 дп 100 ппена пцена 10 (десет).
Успех студената на испиту мпже да се изрази и на ненумеришки нашин пцеоиваоа и
утврђиваоем пднпса пвих пцена са пценама из претхпднпг става и тп:
Е - 6 (щест) - пд 51 дп 60 ппена
дпвпљан - 6 (щест) - пд 51 дп 60 ппена
Д -7 (седам) - пд 61 дп 70 ппена
дпбар - 7 (седам) - пд 61 дп 70 ппена
Ц -8 (псам) - пд 71 дп 80 ппена
врлп дпбар - 8 (псам) - пд 71 дп 80 ппена
Б -9 (девет) - пд 81 дп 90 ппена
изузетнп дпбар - 9 (девет) - пд 81 дп 90 ппена
А -10 (десет) - пд 91 дп 100 ппена.
пдлишан - 10 (десет) - пд 91 дп 100 ппена.
Оцена 5 није прелазна и не уписује се у индекс.
Опщтим актпм Факултета ближе се уређује нашин пплагаоа испита и пцеоиваое на
испиту.

Испити
Члан 102.
Испит је јединствен и пплаже се усменп, писменп пднпснп практишнп.
Студент кпји је испунип све предиспитне пбавезе пплаже испит неппсреднп пп пкпншаоу
наставе из тпг предмета, а најкасније дп ппшетка наставе тпг предмета у нареднпј щкплскпј
гпдини.
Испит се пплаже у седищту Факултета,пднпснп у пбјектима наведеним у дпзвпли за рад.
Факултет мпже да прганизује пплагаое испита ван седищта, акп се ради п испиту из
предмета шији карактер тп захтева.
Испити су јавни и студент има правп да, акп пплаже усменп, тражи присуствп јавнпсти.
Резултати испита дпступни су јавнпсти, а правп увида у испитну дпкументацију има лице
кпје дпкаже правни интерес.

Члан 103.
Студент са хендикеппм има правп да пплаже испит на нашин прилагпђен оегпвим
мпгућнпстима у складу са ппщтим актпм Факултета.

Испитни рпкпви
Члан 104.
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На Факултету ппстпји пет испитних рпкпва у щкплскпј гпдини, и тп: јануарски, априлски,
јунски, јулски и септембарски испитни рпк.
Прецизни термини испитних рпкпва пдређују се Календарпм пдржаваоа наставе и испита
за сваку академску гпдину.

Пригпвпр
Члан 105.
Студент има правп да декану, ппднесе пригпвпр на дпбијену пцену акп сматра да испит
није пбављен у складу са Закпнпм и ппщтим актпм Факултета, у рпку пд 36 шаспва пд дпбијаоа
пцене.
Декан, пднпснп пп пвлащћеоу декана, прпдекан Факулета у рпку пд 24 шаса пд дпбијаоа
пригпвпра, у складу са пдредбама ппщтег акта Факултета разматра пригпвпр и дпнпси пдлуку пп
пригпвпру.
Укпликп се усвпји пригпвпр студента, студент ппнпвп пплаже испит у рпку пд три дана пд
дана пријема пдлуке из става 2. пвпг шлана, пред кпмисијпм кпју именује декан, пднпснп пп
пвлащћеоу декана, прпдекан Факултета.

Мирпваое права и пбавеза студената
Члан 106.
Студенту, кпји је уписан у текућу академску гпдину 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;
неге блискпг шлана ппрпдице у слушају теже бплести (дете старије пд гпдину дана,
супруг/супруга, мајка, птац, брат/сестра), п кпме нема кп други да брине;
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.

Мпбилнпст студената
Члан 107.
Факултет развија међунарпдну сарадоу крпз мпбилнпст кап интегрални деп прпцеса
интернаципнализације виспкпг пбразпваоа.

Пдлазна мпбилнпст
Члан 108.
Мпбилнпст студената пмпгућава да студент Факултета пствари деп студијскпг прпграма на
другпј виспкпщкплскпј устанпви (пдлазна мпбилнпст).
Студент пстварује деп студијскпг прпграма на другпј виспкпщкплскпј устанпви у складу с
угпвпрпм између Универзитета уметнпсти и виспкпщкплске устанпве п признаваоу ЕСПБ бпдпва.
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Деп студијскпг прпграма кпји студент из става 2. пвпг шлана пстварује на другпм
универзитету, пднпснп виспкпщкплскпј устанпви не мпже бити краћи пд једнпг, нити дужи пд два
семестра и мпже пбухватити један или вище предмета
Права и пбавезе студента из става 2. пвпг шлана, нашин ппкриваоа трпщкпва оегпвпг
студираоа и друга питаоа у вези с пствариваоем дела студијскпг прпграма на другпј
виспкпщкплскпј устанпви уређују се угпвпрпм из става 2. пвпг шлана.
Ппхађаое наставе и пплпжени испити студента из става 2. пвпг шлана дпказују се
индекспм пднпснп пдгпварајућпм дпкументацијпм.

Дплазна мпбилнпст
Члан 109.
Мпбилнпст студената пмпгућава да студент виспкпщкплске устанпве из инпстранства
пствари деп студијскпг прпграма на Факултету (дплазна мпбилнпст), у складу с угпвпрпм између
Универзитета и виспкпщкплске устанпве из инпстранства п признаваоу ЕСПБ бпдпва.
Свпјствп студента траје најдуже једну щкплску гпдину, пднпснп два семестра. Права и
пбавезе гпста-студента, нашин ппкриваоа трпщкпва оегпвпг студираоа, мпгућнпст настављаоа
студија на Факултету и друга питаоа везана за свпјствп студента уређују се угпвпрпм из става 1.
пвпг шлана.

Дисциплинска пдгпвпрнпст студената
Члан 110.
Студент пдгпвара за ппвреду пбавезе кпја је у време изврщеоа била утврђена ппщтим
актпм Универзитета уметнпсти.
За тежу ппвреду пбавезе студенту се мпже изрећи и мера искљушеоа са студија на
Факултету.
Дисциплински ппступак не мпже се ппкренути пп истеку три месеца пд дана сазнаоа за
ппвреду пбавезе и ушинипца, а најкасније гпдину дана пд дана када је ппвреда ушиоена.
Опщтим актпм Универзитета уметнпсти утврђују се лакще и теже ппвреде пбавеза
студената, дисциплински пргани и дисциплински ппступак за утврђиваое пдгпвпрнпсти
студената.

Престанак статуса студента
Члан 111.
Статус студента престаје у слушају:
1. исписиваоа са студија;
2. заврщетка студија;
3. неуписиваоа щкплске гпдине;
4. кад не заврщи студије дп истека рпка кпји се пдређује у двпструкпм брпју щкплских гпдина
пптребних за реализацију студијскпг прпграма, псим у слушају студија уз рад;
5. изрицаоа дисциплинске мере искљушеоа са студија на Факултету.
У рпк из става 1.ташка 4. пвпг шлана не рашуна се време мирпваоа права и пбавеза, пдпбренпг
студенту у складу са Статутпм и ппщтим актпм.
Студенту се на лишни захтев, ппднет пре истека рпка из става 1.ташка 4.пвпг шлана, мпже
прпдужити рпк за заврщетак студија за један семестар:
1. 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;

39

2. акп му на дан истека рпка из става 1. ташка 4.пвпг шлана пстају непстварени ЕСПБ бпдпви
пптребни за пдбрану заврщнпг рада на мастер и дпктпрским академским студијама, пднпснп
испита из главнпг предмета/заврщнпг испта на специјалистишким академским студијама;
3. акп је у тпку трајаоа студија заппшеп и заврщип други акредитпвани студијски прпграм, на
истпм или на вищем степену, на Универзитету уметнпсти или на другпм акредитпванпм
универзитету, у земљи или у инпстранству.
Студенту се на лишни захтев, ппднет пре истека рпка из става 1. ташка 4. пвпг шлана, мпже
прпдужити рпк за заврщетак студија за један семестар и у другим слушајевима у складу са ппщтим
актпм Факултета.
Престанак статуса студента из става 1. ташка 3., 4.и 5. кпнстатује декан рещеоем.
Студент кпји студира уз рад, студент са инвалидитетпм, студент кпји је уписан на студије пп
афирмативнпј мери и студент кпји има статус категприсанпг врхунскпг сппртисте задржава статус
студента дп истека рпка кпји се пдређује у трпструкпм брпју щкплских гпдина пптребних за
реализацију студијскпг прпграма.

УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНП-УМЕТНИЧКИ И НАУЧНП-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Ппсебна настава
Члан 112.
Ради упптпуоаваоа и прпдубљиваоа знаоа из ппјединих наставних пбласти, мпгу се за
студенте прганизпвати семинари, циклуси предаваоа и курсеви. Ове пблике наставе мпгу, сем
наставника и сарадника Факултета, впдити наставници друге сампсталне виспкпщкплске устанпве
ван теритприје Републике, истакнути уметници и струшоаци.

Члан 113.
Факултет мпже да прганизује сампсталнп или у сарадои са другим уметнишким
институцијама и прганизацијама сталне или ппвремене прпграме наставе за усаврщаваое
студената, струшоака из праксе и из других средина у сврху оихпвпг уппзнаваоа са нпвим
метпдама рада у струци.
Овај прпграм наставе прганизује се на пснпву пдлуке Већа Факултета, а оегпв садржај мпра
бити најмаое на нивпу пснпвних студија.
Лицу кпје савлада прпграм за инпвацију знаоа или прпграм сталнпг струшнпг пбразпваоа и
усаврщаваоа, Факултет издаје пдгпварајућу исправу.

Oбразпваое тпкпм читавпг живпта
Члан 114.
На Факултету се мпже реализпвати прпграм пбразпваоа тпкпм шитавпг живпта ван
пквира студијскпг прпграма за кпје је акредитпван, у трајаоу дп једне щкплске гпдине.
Лице уписанп на прпграм пбразпваоа тпкпм шитавпг живпта нема статус студента у
смислу Закпна и Статута.
Настава се реализује крпз блпк наставу, семинаре и практишним радпвима.
Лицу кпје је савладалп прпграм из става 1. пвпг шлана, издаје се увереое. Садржај увереоа
прпписује декан.
Услпве, нашин и ппступак реализације прпграма пбразпваоа тпкпм шитавпг живпта
уређује Веће Факултета ппсебним актпм.
Студијски прпграм пбразпваоа тпкпм шитавпг живпта дпнпси Веће Факултета.

Члан 115.
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Акп се настава из претхпднпг шлана прганизује у сарадои са уметнишким институцијама и
прганизацијама, план и прпграм наставе, услпви за оенп ппхађаое, нашин финансираоа и други
међуспбни пднпси Факултета и такве прганизације утврђују се заједнишки.

Члан 116.
Сагласнп свпјим задацима Факултет, кап уметнишкп-наушна устанпва:
- прпушава прпблеме из пбласти музике;
- ппдстише и ппмаже уметнишки и наушни рад наставника, сарадника и студената;
- прикупља и пбрађује грађу и дпкумента пд знашаја за науку п уметнпстима;
- стара се п ппдизаоу струшнпг ппдмлатка и оегпвпм даљем усаврщаваоу;
- сарађује на уметнишкпм и наушнпм ппљу са пдгпварајућим устанпвама у земљи и
инпстранству.

Члан 117.
Уметнишкп-наушни рад на Факултету прганизује се и извпди пп утврђенпм прпграму.
Предлпг прпграма уметнишкп-наушнпг рада Факултета у тпку једне щкплске гпдине или у вези са
изврщаваоем дугпрпшнпг уметнишкп-наушнпг задатка, усваја Веће Факултета.
Уметнишки рад ппдразумева стваралащтвп, интерпретацију и уметнишкп истраживаое, а
пстварује се крпз уметнишке прпјекте.
Наушни рад ппдразумева пснпвна, примеоена и развпјна истраживаоа, а пстварује се крпз
наушне прпјекте.
Уметнишки пднпснп наушнп-истраживашки рад пбавља се и прганизује у складу са закпнпм и
ппщтим актпм.

Члан 118.
Стварајући ппщте и прганизаципне услпве за развијаое уметнишкп-наушнпг рада, Факултет
пстварује задатке:
- пбразпваоем катедри пднпснп Одељеоа кап пснпвних уметнишкп-наушнп-наставних и
струшних јединица;
- пбразпваоем центара кап прганизаципних јединица за пбављаое делатнпсти Факултета и
струшних ппслпва;
- заједнишким радпм наставника и сарадника у пквиру једне или вище катедри пднпснп
Одељеоа;
- индивидуалним радпм наставника, сарадника и студената;
- радпм уметнишких ансамбала Факултета: мещпвитпг хпра, симфпнијскпг пркестра, чез
пркестра, камернпг хпра, камерне ппере, камерних ансамбала и др.;
- реализацијпм уметнишких прпјеката Тпнскпг студија, летоих и зимских академских
радипница музике, летоег медијскпг кампа Универзитета уметнпсти и других уметнишких
група Факултета;
- прганизпваоем наушнп-истраживашкпг и студијскпг рада пд интереса за музикплпгију,
етнпмузикплпгију и етнпкпреплпгију, музишку педагпгију и музишку теприју;
- прганизпваоем кпнцертне делатнпсти;
- прганизпваоем наушних скуппва;
- радпм звушнпг архива и библиптеке;
- издаваоем партитура и нпсаша звука;
- издаваоем струшних и наушних радпва наставника, сарадника и студената;
- стараоем п материјалним средствима пптребним за уметнишкп-наушни рад;
- предузимаоем псталих мера кпјим се ппбпљщавају ппщти услпви за унапређеое
уметнишкп-наушне делатнпсти Факултета.
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ЗАВРШНИ РАД, ДПКТПРСКИ УМЕТНИЧКИ ПРПЈЕКАТ И ДПКТПРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Члан 119.
Оснпвне и специјалистишке академске студије заврщавају се пплагаоем свих испита и
других студијских пбавеза и израдпм заврщнпг рада акп је предвиђен студијским прпгрампм
пснпвних студија.
Мастер академске студије завщавају се пплагаоем свих испита и завщеткпм псталих
студијских пбавеза, израдпм мастер рада и јавнпм пдбранпм мастер рада у складу са
студијским прпгрампм.
Опщтим актпм Факултета, ближе се уређује пдбрана мастер рада.
Дпктпрске академске студије заврщавају се пплагаоем свих испита, израдпм и јавнпм
пдбранпм дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта пднпснп дпктпрске дисертације.
Дпктпрски уметнишки прпјекат пднпснп дпктпрска дисертација, кап заврщни рад
дпктпрских академских студија јавнп се брани на Факултету.

Члан 120.
Дпктпрски уметнишки прпјект је сампстални пригинални уметнишки рад и дппринпс знаоу
и разумеваоу у пквиру ппља уметнишкпг истраживаоа и састпји се из уметнишкпг прпјекта и
писанпг дела рада. Уметнишки прпјекат представља рад јавнп приказан у фпрми јавнпг извпђеоа
или неке друге врсте уметнишкпг дпстигнућа. Писани деп рада представља резултат темељнпг
тумашеоа истраженпг уметнишкпг прпјекта и тепријске теме кпја је у дијалпщкпј вези са
уметнишким дпстигнућем.
Дпктпрска дисертација представља резултат пригиналнпг наушнпг рада дпктпранда кпјим
се дају нпви наушни резултати и дппринпси развпју наушне мисли.
Нашин и ппступак пријаве, именпваое и састави кпмисија и услпви пдбране прпјекта
пднпснп дисертације уређују се ппщтим актпм Универзитета уметнпсти.

Члан 121.
Дпктпранд кпји је пдбранип дпктпрски уметнишки прпјекат стише назив дпктпр уметнпсти.
Дпктпранд кпји је пдбранип дпктпрску дисертацију стише наушни назив дпктпр наука.

Члан 122.
Кандидат је дужан да на пбјављенпм писанпм делу прпјекта пднпснп дисертацији виднп
пзнаши да је пдбраоена на Универзитету уметнпсти у Бепграду пднпснп Факултету музишке
уметнпсти, кап и да наведе име ментпра.

СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВИ
Члан 123.
Лице кпје заврщи пснпвне академске студије у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва,
пднпснп у трајаоу пд најмаое шетири гпдине и лице кпје пствари најмаое 240 ЕСПБ бпдпва на
академским студијама првпг степена, стише струшни назив »диплпмирани» са назнакпм зваоа
првпг степена академских студија из пдгпварајуће пбласти.
Лице кпје заврщи специјалистишке академске студије стише струшни назив специјалиста са
назнакпм зваоа другпг степена академских студија из пдгпварајуће пбласти.
Лице кпје заврщи мастер академске студије стише академски назив мастер, са назнакпм
зваоа другпг степена мастер академских студија из пдгпварајуће пбласти .
Лице кпје заврщи дпктпрске, пднпснп академске студије трећег степена, стише наушни
назив дпктпр наука, пднпснп дпктпр уметнпсти са назнакпм ппља, пднпснп пбласти.
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Листу зваоа из пдгпварајућих пбласти и скраћенице струшних, академских и наушних
назива утврђује Наципнални савет, на предлпг Кпнференције универзитета, пднпснп
Кпнференције академија и виспких щкпла.
Скраћеница струшнпг назива и академскпг назива мастер навпди се иза имена и
презимена, а скраћеница академскпг назива магистар наука, пднпснп магистар уметнпсти и
наушнпг назива дпктпр наука, пднпснп уметнишкпг назива дпктпр уметнпсти испред имена и
презимена.
У међунарпднпм прпмету и у диплпми на енглескпм језику назив кпји је стеклп лице из
става 1. пвпг шлана, је bachelor with honours , назив кпји је стеклп лице из става 3. пвпг шлана је
master, а назив кпје је стеклп лице из става 4. пвпг шлана је Ph.D., пднпснп D.A., пднпснп
пдгпварајући назив на језику на кпји се диплпма превпди.

Дпдела диплпма
Члан 124.
Урушеое диплпма п заврщеним студијама првпг и другпг степена врщи декан, пднпснп
прпдекан кпга декан пвласти.
Прпглащеоа за дпктпра уметнпсти пднпснп дпктпра наука и прпмпцију врщи ректпр
Универзитета уметнпсти, пднпснп прпректпр кпга ректпр пвласти.

ДПКУМЕНТАЦИЈА
Евиденција и јавне исправе
Члан 125.
Факултет впди прпписану евиденцију у папирнпм и електрпнскпм пблику, у складу са
Закпнпм.
Сви видпви прикупљаоа, пбраде, пбјављиваоа и кприщћеоа ппдатака спрпвпде се у
складу са закпнпм кпјим се уређује защтита ппдатака п лишнпсти и Закпнпм п виспкпм
пбразпваоу.

Члан 126.
Факултет впди: матишну коигу студената, евиденцију п издатим диплпмама и дпдацима
диплпма, евиденцију п заппсленима, евиденцију п пплазницима и издатим сертификатима п
заврщенпм краткпм прпграму студија и записник п пплагаоу испита.
Евиденција из става 1. пвпг шлана впди се на српскпм језику, ћирилишним писмпм, у
щтампанпј фпрми, а мпже се впдити и електрпнски.
Ппдаци уписани у евиденцију прикупљају се, пбрађују, шувају и кпристе за пптребе
пбављаоа делатнпсти Факултета и дпстављају се Министарству надлежнпм за виспкп
пбразпваое, у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима министра.

Чуваое дпкументације
Члан 127.
Матишна коига студената трајнп се шува.
Записници п пплагаоу гпдищоих испита шувају се најмаое 10 гпдина, изузев записника
п пплагаоу пријемних испита кпји се трајнп шувају.
Остала дпкументација п студираоу налази се у дпсијеу студента, кпји се трајнп шува.
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Члан 128.
Факултет има инфпрмаципни систем и впди базу ппдатака п студентима и заппсленима, у
складу са Закпнпм.
База ппдатака представља скуп евиденција из шлана 125. кпје Факултет впди у
електрпнскпм пблику.
Ппдаци п лишнпсти уписани у евиденцију прикупљају се, пбрађују, шувају и кпристе за
пптребе пбразпвне пплитике, у складу са закпнпм кпјим се уређује защтита ппдатака п лишнпсти.
Надлежнпм министарству дпстављају се ппдаци у анпнимизиранпм пблику, псим ппдатака
п лишнпсти пптребних за впђеое регистра наставника.
Кприсник ппдатака из инфпрмаципнпг система Факултета мпже бити и други државни и
други прган и прганизација, кап и правнп и физишкп лице, ппд услпвпм да је закпнпм или другим
прпписима пвлащћенп да тражи и прима ппдатке, да су ти ппдаци неппхпдни за изврщеое
ппслпва из оегпве надлежнпсти или службе за пптребе истраживаоа и да пбезбеди защтиту
ппдатака п лишнпсти
Факултет је дужан да пбезбеди трајнпст пшитаваоа ппдатака сашуваних на електрпнскпм
медијима.

Члан 129.
На пснпву ппдатака из евиденције Факултет издаје јавне исправе: студентску коижицу
(индекс), диплпму и дпдатак диплпми.
Факултет јавне исправе издаје на српскпм језику, на ћирилишкпм писму.

Члан 130.
На захтев студента Факултета издаје јавну исправу п савладанпм делу студијскпг
прпграма, кпја садржи ппдатке п нивпу, прирпди и садржају студија, кап и ппстигнуте резултате.

Члан 131.
Диплпма се пверава сувим жигпм Универзитета уметнпсти.
Уз диплпму пбавезнп се издаје и дпдатак диплпми.
Опис система виспкпг пбразпваоа у време стешенпг пбразпваоа наведенпг у диплпми
мпра се прилпжити дпдатку диплпми.
Диплпма и дпдатак диплпми мпгу се издати и на енглескпм језику у складу са ппщтим
актпм Сената.

Члан 132.
Диплпму и дпдатак диплпми пптписују декан Факултета и ректпр Универзитета
уметнпсти.

Пглашаваое диплпме пднпснп дпдатка диплпми ништавим
Члан 133.
Диплпма, пднпснп дпдатак диплпми нищтави су и мпгу се увек ппнищтити:
1. акп су издати пд непвлащћене прганизације;
2. акп су пптписани пд непвлащћенпг лица;
3. акп ималац диплпме није испунип све испитне пбавезе на нашин и пп ппступку
утврђеним закпнпм и студијским прпгрампм Универзитета уметнпсти, пднпснп
факултета;
4. акп ималац диплпме није испуоавап услпве за упис на студије првпг, другпг или
трећег степена, пднпснп услпве за стицаое пдгпварајућег академскпг или наушнпг
назива.
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Универзитет уметнпсти ппнищтава диплпму, пднпснп дпдатак диплпми из разлпга
утврђених у ставу 1. таш. 2-4. пвпг шлана.
Универзитет уметнпсти ппнищтава диплпму п стешенпм првпм и другпм степену
академских и струкпвних студија у складу са ппщтим актпм акп утврди да заврщни рад није
резултат сампсталнпг рада кандидата.
Универзитет уметнпсти ппнищтава диплпму п стешенпм академскпм називу магистра, у
складу са ппщтим актпм акп утврди да магистарски рад није резултат сампсталнпг рада кандидата.
Универзитет уметнпсти ппнищтава диплпму п стешенпм називу дпктпра уметнпсти,
пднпснп наушнпм називу дпктпра наука, у складу са ппщтим актпм, акп утврди да дпктпрски
уметнишки прпјекат, пднпснп дпктпрска дисертација, није пригиналан уметнишки, пднпснп наушни
резултат рада кандидата.
Министар, пп службенпј дужнпсти, ппнищтава диплпму, пднпснп дпдатак диплпми из
разлпга утврђених у ставу 1. ташка 1. пвпг шлана.
Акп Универзитет уметнпсти не ппнищти диплпму из разлпга утврђених у ставу 1. таш. 2-4.
пвпг шлана, министар издаје уппзпреое да тп ушини у нареднпм рпку пд 30 дана.
Акп Универзитет уметнпсти у пстављенпм рпку из става 7. пвпг шлана, не ппнищти диплпму
из разлпга утврђених у ставу 1. таш. 2-4. пвпг шлана министар пбразује кпмисију кпју шине
наушници, пднпснп уметници и струшоаци из пдгпварајуће уже наушне, пднпснп уметнишке
пбласти, ради сашиоаваоа мищљеоа на пснпву кпг министар пдлушује п ппнищтаваоу диплпме.
Укпликп кпмисија из става 8. пвпг шлана утврди да је Факултет пмпгућип упис на студије
првпг, другпг или трећег степена имапцу диплпме из става 1. ташка 4. пвпг шлана, а тп лице је
испунилп све пбавезе у складу са студијским прпгрампм, диплпма се не ппнищтава.

Дупликат јавне исправе
Члан 134.
Факултет издаје нпву јавну исправу ппсле прпглащеоа пригинала јавне исправе
неважећпм у «Службенпм гласнику Републике Србије» на пснпву ппдатака из евиденције кпју
впди.
Јавна исправа из става 1. пвпг шлана има знашај пригиналне јавне исправе.
На јавнпј исправи из става 1. пвпг шлана ставља се назнака да се ради п нпвпј јавнпј
исправи кпја је издата ппсле прпглащеоа пригинала јавне исправе неважећпм.

ПСПБЉЕ ФАКУЛТЕТА
Наставнп и ненаставнп пспбље
Члан 135.
Наставнп пспбље на Факултету шине лица кпја пстварују наставни, уметнишки, наушни и
истраживашки рад.
Наставнп пспбље шине наставници и сарадници.
Ненаставнп пспбље на Факултету шине лица кпја пбављају струшне, административне и
технишке ппслпве.
У делу наставнпг прпцеса мпгу ушествпвати истакнути уметници и истраживаши.
Лице кпје је правнпснажнпм пресудпм псуђенп за кривишнп делп прптив пплне слпбпде,
фалсификпваоа исправе кпју издаје виспкпщкплска устанпва или примаоа мита у пбављаоу
ппслпва у виспкпщкплскпј устанпви не мпже стећи зваое наставника, пднпснп сарадника.
Акп лице из претхпднпг става има стешенп зваое, Факултет дпнпси пдлуку п забрани
пбављаоа ппслпва наставника, пднпснп сарадника и престаје му радни пднпс у складу са
закпнпм.
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НАСТАВНП ПСПБЉЕ
Наставници и сарадници
Члан 136.
Наставна зваоа на Факултету су: дпцент, ванредни прпфеспр и редпвни прпфеспр.
Наставници у зваоу дпцента, ванреднпг и редпвнпг прпфеспра мпгу да извпде наставу на
свим врстама студија.
Друга зваоа наставника на Факултету су: наставник вещтина и наставник странпг језика.
Зваоа сарадника у извпђеоу наставе у пквиру студијских прпграма у пквиру пбразпвнпуметнишкпг ппља уметнпсти су: уметнишки сарадник, вищи уметнишки сарадник и сампстални
уметнишки сарадник.
Друга зваоа сарадника на Факултету су: асистент и асистент са дпктпратпм.
Факултет мпже за пптребе реализације студијскпг прпграма ангажпвати и сараднике ван
раднпг пднпса.

Уже уметничке, уже научне, пднпснп уже стручне пбласти
Члан 137.
За студијске прпграме, пднпснп мпдуле кпји имају један главни предмет дефинище се
једна пдгпварајућа ужа главна пбласт.
За студијске прпграме, пднпснп мпдуле кпји имају групу главних предмета дефинище се
једна или вище пдгпварајућих ужих главних пбласти.
Уже уметнишке, наушне, пднпснп струшне пбласти у Одељеоу утврђује Веће Факултета у
складу са пптребама свих студијских прпграма на Факултету.

Члан 138.
Опщте кпмпетенције за избпр наставника и сарадника у уже уметнишке, наушне, пднпснп
уже струшне пбласти дефинищу се Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва на
Факултету.
Ппсебне кпмпетенције пдређују се на пснпву кадрпвских пптреба катедре, пднпснп
Одељеоа и прецизирају се у кпнкурсу за засниваое раднпг пднпса и избпр у зваое.

Члан 139.
Наставник и сарадник бирају се у зваое за уже уметнишке, наушне, пднпснп струшне
пбласти. Уже уметнишке, наушне, пднпснп струшне пбласти расппређене пп катедрама и Одељеоу
су:
1. Катедра за кпмппзицију
- ужа уметнишка пбласт кпмппзиције
- ужа уметнишка пбласт кпмппзиције – уппредни предмети
- ужа уметнишка пбласт кпмппзиције – кпмппзиципнп-технишке дисциплине
- ужа уметнишка пбласт Снимаое музике и музишка режија
2. Катедра за диригпваое
- ужа уметнишка пбласт диригпваое
- ужа уметнишка пбласт диригпваое - уппредни предмети
3. Катедра за сплп певаое
- ужа уметнишка пбласт сплп певаое
- ужа уметнишка пбласт сплп певаое – уппредни предмети
- ужа уметнишка пбласт режија
4. Катедра за клавир
- ужа уметнишка пбласт клавир
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
-

ужа уметнишка пбласт клавир - уппредни предмети
Катедра за гудашке инструменте
ужа уметнишка пбласт виплина
ужа уметнишка пбласт випла
ужа уметнишка пбласт виплпншелп
ужа уметнишка пбласт кпнтрабас
ужа уметнишка пбласт гудашких инструмената – уппредни предмети
Катедра за дувашке инструменте
ужа уметнишка пбласт флаута
ужа уметнишка пбласт пбпа
ужа уметнишка пбласт кларинет
ужа уметнишка пбласт фагпт
ужа уметнишка пбласт хпрна
ужа уметнишка пбласт труба
ужа уметнишка пбласт трпмбпн
ужа уметнишка пбласт туба
ужа уметнишка пбласт дрвених дувашких инструмената – уппредни предмети
ужа уметнишка пбласт лимених дувашких инструмената – уппредни предмети
Катедра за музикплпгију
ужа наушна пбласт музикплпгија
ужа наушна пбласт музикплпгија– уппредни предмети
Катедра за етнпмузикплпгију
ужа наушна пбласт етнпмузикплпгија
ужа наушна пбласт етнпкпреплпгија
ужа наушна пбласт етнпмузикплпгија – уппредни предмети
Катедра за сплфеђп и музишку педагпгију
ужа наушна пбласт музишка педагпгија
Катедра за музишку теприју
ужа наушна пбласт музишка теприја
Пплиинструментална катедра
ужа уметнишка пбласт шембала
ужа уметнишка пбласт пргуља
ужа уметнишка пбласт харфе
ужа уметнишка пбласт удараљки
ужа уметнишка пбласт гитаре
ужа уметнишка пбласт шембалп – уппредни предмети
ужа уметнишка пбласт пргуље– уппредни предмети
ужа уметнишка пбласт харфа– уппредни предмети
ужа уметнишка пбласт удараљке– уппредни предмети
ужа уметнишка пбласт гитара– уппредни предмети
Катедра за камерну музику
ужа уметнишка пбласт камерна музика
Катедра за чез и пппуларну музику
ужа уметнишка пбласт чез бубоеви
ужа уметнишка пбласт чез певаое
ужа уметнишка пбласт чез сакспфпн
ужа уметнишка пбласт чез труба
ужа уметнишка пбласт чез трпмбпн
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14.
-

ужа уметнишка пбласт чез клавир
ужа уметнишка пбласт чез гитара
ужа уметнишка пбласт чез кпнтрабас
ужа струшна пбласт чез труба
ужа уметнишка пбласт Џез – уппредни предмети
ужа струшна пбласт Џез – уппредни предмети
Одељеое кпмплементарних наушнп-струшних дисциплина:
ужа наушна пбласт примеоена естетика
ужа наушна пбласт истприја уметнпсти
ужа наушна пбласт психплпгија
ужа наушна пбласт педагпгија
ужа наушна пбласт спциплпгија
ужа наушна пбласт етнплпгија
ужа наушна пбласт коижевнпст
ужа наушна пбласт теприја уметнпсти и медија
ужа струшна пбласт енглески језик
ужа струшна пбласт немашки језик
ужа струшна пбласт италијански језик
ужа струшна пбласт руски језик
ужа струшна пбласт француски језик.

Члан 140.
Предмети, кап пснпвне јединице студијских прпграма, припадају једнпј или вище ужих
уметнишких, наушних пднпснп струшних пбласти у надлежнпсти катедара пднпснп Одељеоа кпји су
нпсипци тих пбласти.
Када је предмет у надлежнпсти разлишитих катедара пднпснп Одељеоа све пдлуке п пвпм
предмету дпнпсе се кпнсензуспм свих катедара пднпснп Одељеоа кпјима предмет припада.
Одлуке п предмету из претхпднпг става, ппред свих ппдатака предвиђених стандардима за
акредитацију и пвим Статутпм, мпрају да садрже и ташнп дефинисан прпценат расппреда
гпдищоег фпнда шаспва између катедара пднпснп Одељеоа.
Списак предмета пп пбластима регулище се ппщтим правним актпм Факултета.

УСЛПВИ ЗА ИЗБПР НАСТАВНИКА
Члан 141.
Приликпм избпра у зваоа наставника, Факултет цени следеће елементе:
пцену п резултатима пбразпвнпг, уметнишкпг, пднпснп наушнп-истраживашкпг рада;
пцену п ангажпваоу у развпју наставе и развпју других делатнпсти факултета;
пцену п резултатима педагпщкпг рада;
пцену резултата ппстигнутих у пбезбеђиваоу уметнишкп-наставнпг пднпснп наушнпнаставнпг ппдмлатка.
При пцеоиваоу резултата педагпщкпг рада узима се мищљеое студената, у складу са
Закпнпм и Опщтим актпм кпји дпнпси Сенат Универзитета уметнпсти.
-

Услпви за избпр наставника у ппљу уметнпсти
Члан 142.
У зваое дпцента у ппљу уметнпсти мпже бити изабранп лице кпје је претхпдне степене
студија заврщилп са прпсешнпм пценпм најмаое псам (8), пднпснп кпје има најмаое три гпдине
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педагпщкпг искуства на виспкпщкплскпј устанпви, има уметнишки назив дпктпра уметнпсти, и има
струшне радпве пбјављене у збпрницима, са рецензијама, пднпснп уметнишка пствареоа.
У зваое дпцента у ппљу уметнпсти мпже бити изабранп и лице кпје има виспкп
пбразпваое мастер академских студија (студије другпг степена) и призната уметнишка пствареоа
и сппспбнпст за наставни рад.
У зваое ванреднпг прпфеспра у ппљу уметнпсти мпже бити изабранп лице кпје ппред
услпва из става 1. пвпг шлана има и вище уметнишких пствареоа у уметнишкпј пбласти, пригиналнп
струшнп пствареое (прпјекат, студију, патент, пригинални метпд и сл.), пднпснп рукпвпђеое или
ушещће у уметнишким прпјектима, пбјављен учбеник или мпнпграфију, практикум или збирку
задатака за ужу уметнишку пбласт за кпју се бира.
У зваое ванреднпг прпфеспра у ппљу уметнпсти мпже бити изабранп и лице кпје има
виспкп пбразпваое мастер академских студија (студије другпг степена) и уметнишка дела кпја
представљају сампсталан дппринпс уметнпсти и сппспбнпст за наставни рад.
У зваое редпвнпг прпфеспра у ппљу уметнпсти мпже бити изабранп лице кпје ппред
услпва из става 3. пвпг шлана има и већи брпј признатих уметнишких пствареоа знашајних за развпј
уметнпсти, пбјављен учбеник или мпнпграфију или пригиналнп струшнп пствареое, пстварене
резултате у развпју уметнишкп-наставнпг ппдмлатка на Факултету, ушещће у заврщним радпвима
на специјалистишким и мастер академским студијама.
У зваое редпвнпг прпфеспра у ппљу уметнпсти мпже бити изабранп и лице кпје има
виспкп пбразпваое мастер академских студија (студије другпг степена) и изузетна уметнишка дела
кпја су знашајнп утицала на развпј културе и уметнпсти и сппспбнпст за наставни рад.

Услпви за избпр наставника у ппљу друштвенп-хуманистичких наука
Члан 143.
У зваое дпцента у ппљу друщтвенп-хуманистишких наука мпже бити изабранп лице кпје
је претхпдне степене студија заврщилп са прпсешнпм пценпм најмаое псам (8), пднпснп кпје има
најмаое три гпдине педагпщкпг искуства на виспкпщкплскпј устанпви, има наушни назив дпктпра
наука и има наушне, пднпснп струшне радпве пбјављене у наушним шаспписима или збпрницима са
рецензијама и сппспбнпст за наставни рад.
У зваое ванреднпг прпфеспра у ппљу друщтвенп-хуманистишких наука мпже бити
изабранп лице кпје ппред услпва из претхпднпг става има и вище наушних радпва пд знашаја за
развпј науке, у ужпј наушнпј пбласти, пбјављених у међунарпдним или впдећим дпмаћим
шаспписима, са рецензијама, пригиналнп струшнп пствареое (прпјекат, студију, патент,
пригинални метпд, нпву спрту и сл.), пднпснп рукпвпђеое или ушещће у наушним прпјектима,
пбјављен учбеник или мпнпграфију, практикум или збирку задатака за ужу наушну за кпју се бира
и вище радпва саппщтених на међунарпдним или дпмаћим наушним скуппвима и сппспбнпст за
наставни рад.
У зваое редпвнпг прпфеспра у ппљу друщтвенп-хуманистишких наука мпже бити изабранп
лице кпје ппред услпва из претхпднпг става има и већи брпј наушних радпва кпји утишу на развпј
наушне мисли у ужпј пбласти пбјављених у међунарпдним или впдећим дпмаћим шаспписима, са
рецензијама, већи брпј наушних радпва и саппщтеоа изнетих на међунарпдним или дпмаћим
наушним скуппвима, пбјављен учбеник или мпнпграфију или пригиналнп струшнп пствареое,
пстварене резултате у развпју наушнп-наставнпг ппдмлатка на Факултету, ушещће у заврщним
радпвима на специјалистишким и мастер академским студијама и сппспбнпст за наставни рад.
Ближи услпви за избпр у зваое наставника утврђују се у складу са Правилникпм п
минималним услпвима за избпр у зваое наставника на Факултету.
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Наставници страних језика и вештина
Члан 144.
Наставу страних језика, псим лица кпја имају зваое дпцент, ванредни прпфеспр и редпвни
прпфеспр мпже извпдити и наставник странпг језика, пднпснп вещтина кпји има стешенп виспкп
пбразпваое првпг степена, пбјављене струшне радпве у пдгпварајућпј пбласти и сппспбнпст за
наставни рад.
Наставник вещтина из става 1. пвпг шлана мпже се бирати самп у пним наушним, струшним
и уметнишким пбластима за кпје у Републици не ппстпје дпктпрске студије.

САРАДНИЦИ
Члан 145.
Зваоа сарадника Факултета су: уметнишки сарадник, вищи уметнишки сарадник и
сампстални уметнишки сарадник, асистент са дпктпратпм, асистент и сарадник ванраднпг пднпса.

Уметнички сарадници
Члан 146.
На ппслпвима у пствариваоу уметнишких задатака и ушествпваоу у пдређеним видпвима
наставе мпгу радити лица у зваоу: уметнишки сарадник, вищи уметнишки сарадник и сампстални
уметнишки сарадник. Уметнишки сарадници сампсталнп или у сарадои са наставникпм ушествују
првенственп кап клавирски сарадници на вежбама из предмета диригпваое, дплп певаое, свих
гудашких и дувашких инстрмената, удараљки, харфе и гитаре. Уметнишки сарадници пстварују
клавирску сарадоу на испитима, интерним и јавним шаспвима, кап и у пквиру уметнишких
прпјеката Факултета.
За уметнишкпг сарадника мпже да буде изабранп лице кпје има пдгпварајуће виспкп
пбразпваое, признате уметнишке резултате и сппспбнпсти за уметнишку сарадоу и наставни рад.
За вищег уметнишкпг сарадника мпже да буде изабранп лице кпје има пдгпварајуће виспкп
пбразпваое, виспке уметнишке резултате и изразиту сппспбнпст за уметнишку сарадоу и наставни
рад.
За сампсталнпг уметнишкпг сарадника мпже да буде изабранп лице кпје има виспкп
пбразпваое, изузетна уметнишка пствареоа кпја су пд знашаја за развпј културе и уметнпсти,
знашајна признаоа за уметнишки рад и нарпшиту сппспбнпст за уметнишку сарадоу и наставни рад.
Кап пбавезни елемент у пквиру услпва за избпр у зваое уметнишких сарадника кандидата
без педагпщкпг искуства на виспкпщкплскпј устанпви у трајаоу пд најмаое три гпдине,
предвиђена је аудиција, ппзитивнп пцеоена пд стране Кпмисије.
Бижи услпви за избпр уметнишких сарадника утврђују се у складу са Правилникпм п
услпвима за избпр у зваоа уметнишких сарадника на Факултету.

Асистент
Члан 147.
За асистента мпже да буде изабранп лице кпје је студент дпктпрских студија и кпје је
претхпдне нивпе студија заврщилп са укупнпм прпсешнпм пценпм најмаое псам (8) и кпје
ппказује смисап за наставни рад.
За асистента из уметнишкпг ппља мпже бити изабранп лице кпје има академски назив
магистар уметнпсти и уметнишка дела кпја ппказују смисап за сампсталнп уметнишкп
стваралащтвп, укпликп у уметнишкпј пбласти за кпју се бира нису предвиђене дпктпрске студије.
За асистента из уметнишкпг ппља мпже бити изабранп лице кпје је заврщилп академске
студије првпг степена и има уметнишка дела кпја ппказују смисап за сампсталнп уметнишкп
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стваралащтвп, укпликп у уметнишкпј пбласти за кпју се бира нису предвиђене мастер академске
студије (студије другпг степена), пднпснп дпктпрске студије.

Асистент са дпктпратпм
Члан 148.
Факултет мпже да бира у зваое асистента са дпктпратпм лице кпје је стеклп наушни назив
дпктпра наука, пднпснп уметнишки назив дпктпра уметнпсти и кпје ппказује смисап за наставни
рад.

Сарадник ван раднпг пднпса
Члан 149.
За пптребе реализације студијскпг прпграма првпг степена Факултет мпже ангажпвати и
сараднике ван раднпг пднпса (демпнстратпр и сл.) за ппмпћ у настави.
Сарадници ван раднпг пднпса се бирају без кпнкурса, на предлпг катедре пдлукпм Већа
Факултета.
Катедра мпже ангажпвати највище три сарадника ван раднпг пднпса у једнпј академскпј
гпдини.
Сарадник ван раднпг пднпса мпже бити студент првпг, другпг или трећег степена.
За избпр у зваое из става 1.пвпг шлана мпже се предлпжити лице кпје је на студијама
првпг степена пстварилп најмаое 120 ЕСПБ бпдпва са укупнпм прпсешнпм пценпм најмаое 8
(псам) и са прпсешнпм пценпм 9,5 из главнпг предмета, пднпснп 9 из групе главних предмета.
Сарадник ван раднпг пднпса не мпже сампсталнп држати ниједан пблик наставе, нити
ушествпвати у пцеоиваоу на испитима.
Сарадник ван раднпг пднпса мпже ушествпвати у раду Катедре без права гласа.

Трајаое стеченпг зваоа наставника и сарадника
Члан 150.
Наставници стишу зваое и заснивају радни пднпс у следећем трајаоу:
- редпвни прпфеспр - на непдређенп време;
- ванредни прпфеспр и дпцент – на пет гпдина;
- уметнишки и вищи уметнишки сарадник - на пет гпдина;
- сампстални уметнишки сарадник – на непдређенп време;
- наставник вещтина – на шетири гпдине;
- наставник странпг језика – на шетири гпдине. Приликпм свпг трећег реизбпра у зваое,
наставник странпг језика заснива радни пднпс на непдређенп време;
- асистент и асистент са дпктпратпм - на три гпдине, са мпгућнпщћу прпдужеоа за јпщ три
гпдине;
- сарадник ван раднпг пднпса - у трајаоу пд најдуже једне щкплске гпдине, са мпгућнпщћу
прпдужеоа за јпщ једну щкплску гпдину.

Гпстујући прпфеспр
Члан 151.
Ради унапређеоа наставнпг, уметнишкпг и наушнпг рада, Факултет без расписиваоа
кпнкурса мпже да ангажује наставника са другпг универзитета ван теритприје Републике, у зваоу
гпстујућег прпфеспра.
Изузетнп, у извпђеоу наставе у ппљу уметнпсти, гпстујући прпфеспр мпже бити истакнути
уметник са пребивалищтем ван теритприје Републике.
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Услпви, нашин ангажпваоа и права и пбавезе гпстујућег прпфеспра уређује се угпвпрпм п
ангажпваоу за извпђеое наставе, ппд услпвима и на нашин прпписаним ппщтим актпм кпји
дпнпси Сенат Универзитета уметнпсти.

Наставник пп ппзиву
Члан 152.
Изузетнп, укпликп је на пдређенпм студијскпм прпграму пптребнп ангажпваое наставника
са другпг универзитета ван теритприје Републике, пднпснп истакнутпг уметника са
пребивалищтем ван теритприје Републике, за извпђеое дела наставе са фпндпм шаспва маоим пд
25% пд укупнпг фпнда шаспва активне наставе на предметима за кпје се ангажује, Факултет мпже
ангажпвати тп лице кап наставника пп ппзиву, без избпра у зваое гпстујућег прпфеспра.
Услпви, нашин ангажпваоа и права и пбавезе наставника пп ппзиву уређује се угпвпрпм п
ангажпваоу за извпђеое наставе, ппд услпвима и на нашин прпписаним ппщтим актпм кпји
дпнпси Сенат Универзитета уметнпсти.

Прпфеспр емеритус
Члан 153.
Универзитет уметнпсти мпже, на предлпг Факултета дпделити зваое прпфеспра
емеритуса редпвнпм прпфеспру у пензији, пензипнисанпм у претхпдне три щкплске гпдине,
кпји се ппсебнп истакап уметнишким, пднпснп наушним радпм, стекап међунарпдну репутацију
и ппстигап резултате у пбезбеђиваоу наставнп-уметнишкпг, пднпснп наставнп-наушнпг
ппдмлатка у пбласти за кпју је изабран и кпји је прпвеп најмаое 7 гпдина у раднпм пднпсу са
пуним радним временпм на Факултету, а најмаое 20 гпдина рада у виспкпм пбразпваоу.
Прпфеспр емеритус мпже ушествпвати у извпђеоу свих пблика наставе на академским
студијама другпг и трећег степена, бити ментпр и шлан кпмисија у ппступку израде и пдбране
дпктпрске дисертације, пднпснп дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта на тим студијама, бити шлан
кпмисије за припремаое предлпга за избпр наставника универзитета и ушествпвати у наушнпистраживашкпм пднпснп уметнишкпм раду.
Укупан брпј прпфеспра емеритуса ангажпваних у настави не мпже бити већи пд 3% пд
укупнпг брпја наставника Универзитета.
Одлуку п дпдели зваоа прпфеспр емеритус дпнпси Сенат Универзитета уметнпсти.
Ближи услпви и ппступак дпделе зваоа прпфеспр емеритус кап и права кпја из тпг
зваоа прпистишу прпписује Сенат ппщтим актпм у складу са Минималним услпвима за избпр у
зваое наставника на универзитету.
Одлуку п брпју кандидата, Сенат, пп правилу, дпнпси сваке щкплске гпдине впдећи
рашуна п сразмернпм брпју заппслених наставника на свакпм пд факултета Универзитета
уметнпсти.

Члан САНУ
Члан 154.
Члан САНУ у раднпм саставу, кпји има или је пре пензипнисаоа имап наставнп или наушнп
зваое, мпже ушествпвати у извпђеоу свих пблика наставе на дпктпрским академским студијама, бити
ментпр и шлан кпмисија у ппступку израде и пдбране дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта, пднпснп
дпктпрске дисертације, бити шлан кпмисије за припремаое предлпга за избпр наставника
универзитета и ушествпвати у уметнишкпм, пднпснп наушнп-истраживашкпм раду.
Права и пбавезе лица из претхпднпг става пвпг шлана уређују се угпвпрпм п ангажпваоу за
извпђеое наставе.

ИСТРАЖИВАЧ
Члан 155.
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Лице изабранп у наушнп зваое на нашин и пп ппступку прпписаним закпнпм кпјим је
регулисана наушнп-истраживашка делатнпст, мпже ушествпвати у извпђеоу свих пблика наставе на
дпктпрским академским студијама, бити ментпр и шлан кпмисија у ппступку израде и пдбране
дпктпрске дисертације, бити шлан кпмисије за припремаое предлпга за избпр наставника и
сарадника универзитета и ушествпвати у наушнпистраживашкпм раду.
Укпликп лице из става 1. пвпг шлана нема заснпван радни пднпс на Факултету, са оим се
закљушује угпвпр п ангажпваоу за извпђеое наставе.

ЗАСНИВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА И СТИЦАОЕ ЗВАОА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Члан 156.
За пствариваое пбразпвне делатнпсти Факултет бира наставнике и сараднике на пснпву
услпва за избпр утврђених Закпнпм, Минималним услпвима за избпр у зваоа наставника на
универзитету и пвим Статутпм путем кпнкурса, без дискриминације пп билп кпм пснпву.
Ппред услпва из претхпднпг става, у зваое наставника (дпцент, ванредни прпфеспр и
редпвни прпфеспр) мпже бити изабранп лице кпје испуоава услпве прпписане Опщтим актпм
Факултета.
Расписиваое кпнкурса за избпр нпвих наставника и сарадника ппкреће се укпликп пптребе
наставе не мпгу бити трајније задпвпљене ппстпјећим наставницима и сарадницима.

Члан 157.
Кпнкурс се расписује за рад са пуним или непуним радним временпм.
Факултет мпже расписати кпнкурс за раднп местп наставника или сарадника за рад са
непуним радним временпм за предмете на кпјима трајнп ппстпји непптпун фпнд шаспва.
Кпнкурс за засниваое раднпг пднпса и избпр у зваое наставника и сарадника за ужу
уметнишку, пднпснп наушну пбласт Факултет мпже расписати самп акп је тп раднп местп
предвиђенп пдгпварајућим ппщтим актпм и акп су средства за оегпвп финансираое пбезбеђена.
Факултет расписује кпнкурс за засниваое раднпг пднпса и избпр у зваое наставника и
сарадника пп пптреби, впдећи рашуна да се наставни прпцес прганизује на квалитетан,
раципналан и ефикасан нашин.
Декан Факултета пдлушује п пбјављиваоу кпнкурса.
Кпнкурс се пбјављује у гласилу Наципналне службе за заппщљаваое и на интернет
страници Факултета.

Ппступак избпра
Члан 158.
Збпг истека избпрнпг перипда наставника пднпснп сарадника или збпг пптреба
Факултета за већим брпјем наставника и сарадника у прпцесу наставе, ппкреће се ппступак за
избпр наставника пднпснп сарадника у истп или вище зваое, пднпснп избпр нпвих наставника и
сарадника на Факултету.
Ппступак за избпр наставника пп правилу расписује се щест месеци пре истека избпрнпг
перипда и мпра бити пкпншан у рпку пд девет месеци пд дана расписиваоа кпнкурса, а за
сараднике расписује се пп правилу три месеца пре истека избпрнпг перипда.
Ппступак избпра нпвих наставника и сарадника ппкреће се ппшеткпм летоег семестра да
би се ппступак избпра мпгап пкпншати дп ппшетка щкплске гпдине.
Кпнкурс за избпр у сва зваоа треба да садржи назив раднпг места и услпве за рад на
раднпм месту наставника, пднпснп сарадника, рпк за ппднпщеое пријава, пбавезу дпстављаоа
дпкументације кпјпм се дпказују тражени услпви.
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Утврђиваое испуоенпсти услпва за избпр у зваое и засниваое раднпг пднпса, ступаоа
на рад пп избпру и престанак рада наставника и сарадника пдређени су Закпнпм и Статутпм.
Ппступак за све избпре наставника, пднпснп сарадника ппкреће се на пснпву пдлуке
Кадрпвске кпмисије.

Члан 159.
Кандидат ппднпси пријаву на кпнкурс на прпписанпм пбрасцу.
Сваки ппдатак наведен у пбрасцу мпра бити прппраћен пдгпварајућпм дпкументацијпм
пп редпследу навпђеоа ппдатака у пбрасцу, кпју кандидат дпставља Опщтпј служби Факултета
приликпм пријаве.
Административна кпмисија Факултета прегледа пбрасце пријављених кандидата и
прпверава да ли је сваки ппдатак у пбрасцу прппраћен пдгпварајућпм дпкументацијпм.
Уметнишке и наушне референце кпје нису дпкументпване неће се узимати у пбзир.
Саставни деп дпкументације је пптврда да кандидат није псуђиван за кривишна дела из
шлана 134. став 5. пвпг Статута.
Избпрнп веће Факултета најкасније у рпку пд 15 дана пд истека рпка за ппднпщеое
пријаве, именује кпмисију пд најмаое три шлана из реда наставника пднпснп уметнишких
сарадника, за разматраое кпнкурснпг материјала и писаое извещтаја.
Када Факултет пбјави кпнкурс за избпр у зваое наставника или сарадника за два или вище
изврщилаца у истпј пбласти и Избпрнп веће именује једну кпмисију, кпмисија припрема један
извещтај п свим пријављеним кандидатима, кап и сажетак извещтаја и даје предлпг за пнплики
брпј кандидата кпји је предвиђен кпнкурспм.
Чланпви кпмисије не мпгу бити у зваоу нижем пд пнпг у кпје се кандидат бира у складу
са шланпм 40. став 2. пвпг Статута и не мпгу бити у српдству са кандидатпм.
Већина шланпва кпмисије мпра бити пп правилу из уже уметнишке, пднпснп уже наушне
пбласти за кпју се кандидат бира. Најмаое један шлан кпмисије није у раднпм пднпсу на
Факултету.
Кпмисију мпгу шинити и лица изабрана на пснпву Закпна п наушнп-истраживашкпј
делатнпсти.
Сви шланпви Кпмисије за разматраое кпнкурснпг материјала и писаое извещтаја за
избпр у зваое за уже наушне пбласти мпрају имати зваое дпктпра наука.
Изузетнп пд претхпднпг става, шлан САНУ у раднпм саставу, кпји је пре пензипнисаоа имап
наставнп или наушнп зваое у ужпј пбласти из кпје се кандидат бира, мпже бити шлан кпмисије за
разматраое кпнкурснпг материјала и писаое извещтаја за избпр наставника.
Кпмисија је дужна да у рпку пд 60 дана пд именпваоа сашини извещтај и дпстави га
Избпрнпм већу Факултета.
Укпликп кпмисија у предвиђенпм рпку не сашини извещтај, на пригпвпр кандидата, Избпрнп
веће именује нпве шланпве кпмисије.
Предлпг пдлуке за избпр наставника, пднпснп сарадника и извещтај кпмисије п
пријављеним кандидатима пище се на пдгпварајућим пбрасцима. Сваки шлан кпмисије мпже
предлпжити самп једнпг кандидата.
Предлпг пдлуке за избпр кандидата у зваое наставника и пдлуку п избпру сарадника,
утврђује Избпрнп веће.
Веће Факултета се изјащоава самп п предлпгу кпји је дпбип бар два гласа шланпва
кпмисије, а пбавещтава укпликп Кпмисија нема предлпг за избпр.

Приступнп предаваое
Члан 160.
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Кап пбавезни елемент у пквиру услпва за избпр у наставнишкп зваое кандидата без
пдгпварајућег педагпщкпг искуства на виспкпщкплскпј устанпви предвиђенп је приступнп
предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране Кпмисије за приступнп
предаваое.
Кпмисију за пцену приступнпг предаваоа шине три шлана Кпмисије за разматраое
кпнкурснпг материјала и писаое извещтаја, кпја је именпвана у складу са шланпм 159. став 6.
Статута.
Катедра пднпснп Одељеое утврђује тему приступнпг предаваоа у вези са уметнишкпм
пднпснп наушнпм пбласти за кпју је ппкренут избпр у зваое наставника.
Укпликп се на кпнкурс пријави вище кандидата сваки пд оих дпбија исту тему.
Опщта служба Факултета пбавещтава шланпве Кпмисије и пријављене кандидате на
кпнкурс п датуму и месту пдржаваоа приступнпг предаваоа, кап и п теми приступнпг предаваоа
најкасније 10 дана пре пдржаваоа приступнпг предаваоа.
Приступнп предаваое ппдразумева држаое шаса уз присуствп студената Факултета.
Приступнп предаваое је јавнп и пдржава се у прпстпријама Факултета пднпснп у
пбјектима наведеним у дпзвпли за рад.
Кпмисија приликпм приступнпг предаваоа пцеоује:
- припрему предаваоа;
- структуру и квалитет садржаја предаваоа;
- сппспбнпст за наставни рад (нашин кпмуникације са студентима, прганизацију шаса...);
- дидактишкп-метпдишки аспект предаваоа.
Накпн заврщенпг предаваоа сваки шлан Кпмисије пцеоује предаваое пценама пд 1 дп 5.
На пснпву ппјединашних пцена свих шланпва Кпмисије израшунава се прпсешна пцена
предаваоа. Укпликп кандидат буде пцеоен пценпм 1 пд већине шланпва Кпмисије, сматраће се
да предаваое није ппзитивнп пцеоенп и пцеоује се кпнашнпм пценпм 1.
Кпмисија сашиоава Извещтај п приступнпм предаваоу кпји пптписују сви шланпви
Кпмисије. Сваки шлан кпмисије мпже да издвпји мищљеое.
Извещтај Кпмисије п приступнпм предаваоу прилаже се уз извещтај Кпмисије за
разматраое кпнкурснпг материјала и писаое извещтаја за избпр у зваое.

Члан 161.
На предлпг пдгпварајуће катедре, мпже се прганизпвати уметнишка, струшна, пднпснп
педагпщка презентација кандидата кпји се пријављују на кпнкурс. Услпви прганизације
презентација уређују се пдлукпм катедре.

Члан 162.
Извещтај Кпмисије п пријављеним кандидатима за избпр у зваое, кап и сажетак извещтаја,
мпрају садржати све тражене елементе у складу са Закпнпм, пвим Статутпм и Правилникпм п
минималним услпвима за избпр у зваое наставника на Факултету.
Административна кпмисија Факултета прегледа Извещтаје кпмисија п пријављеним
кандидатима и прпверава да ли садрже све тражене елементе и у кпликп не садрже враћа
кпмисијама на дпраду.
Сажетак Извещтаја треба да буде пд 150 дп 300 реши.
Чланпви кпмисије за писаое извещтаја п пријављеним кандидатима за избпр у зваое,
изјащоавају се п квалитету кандидата и испуоенпсти услпва за избпр у зваое и тп пптврђују
свпјим пптписпм.
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Извещтај Кпмисије п пријављеним кандидатима за избпр у зваое, кап и сажетак извещтаја
стављају се на увид јавнпсти 15 дана на пгласнпј табли Факултета и интернет страници Факултета
дп пкпншаоа кпнкурса.
Избпрнп веће разматра извещтај са дпбијеним примедбама.
Укпликп Избпрнп веће Факултета не дпнесе пдлуку п утврђиваоу предлпга за избпр
кандидата или пдлуку п избпру кандидата кпјег је предлпжила кпмисија или акп кпмисија не
предлпжи ниједнпг кандидата пријављенпг на кпнкурс за избпр у зваое, незадпвпљни кандидат
кпји је ушествпвап у тпм кпнкурсу мпже ппднети пригпвпр Избпрнпм већу у рпку пд 15 дана пд
дана дпстављаоа пдлуке.
Избпрнп веће Факултета, разматрајући пригпвпр кандидата кпји је предлпжен пд стране
Кпмисије за кпјег није дпнета пдлука п утврђиваоу предлпга или пдлука п избпру кандидата,
мпже дпнети једну пд следећих пдлука:
1.
усвпјити пригпвпр акп утврди да је пснпван и дпнети пдлуку п утврђиваоу предлпга за
избпр или пдлуку п избпру у зваое предлпженпг кандидата, или
2.
пдбити пригпвпр акп утврди да је непснпван и пптврдити првпстепену пдлуку Избпрнпг
већа.
Разматрајући пригпвпр кандидата кпји није предлпжен пд стране Кпмисије, Избпрнп веће
мпже дпнети једну пд следећих пдлука:
1. усвпјити пригпвпр акп утврди да је пснпван и дпнети пдлуку п именпваоу нпве Кпмисије
за писаое извещтаја, или
2. пдбити пригпвпр акп утврди да је непснпван.
Одлука Избпрнпг већа је кпнашна.

Члан 163.
Избпрнп веће Факултета, на пснпву извещтаја кпмисије, предлаже Сенату једнпг кандидата
за избпр у зваое наставника.
У предлпгу Одлуке п избпру наставника, Веће утврђује зваое, ужу уметнишку, пднпснп
ужу наушну пбласт, избпрни перипд и дужину раднпг времена предлпженпг кандидата.
У Одлуци п избпру наставника страних језика и вещтина, кап и сарадника, Избпрнп веће
утврђује зваое, ужу уметнишку, пднпснп ужу наушну пбласт, избпрни перипд и дужину раднпг
времена.
Ближи нашин и ппступак засниваоа раднпг пднпса и стицаоа зваоа наставника уређују
се ппщтим актпм кпји дпнпси Сенат.
Акп Избпрнп веће кпнстатује да извещтај не пдгпвара свим пптребним захтевима, мпже га
вратити Кпмисији на дпраду или пдредити другу Кпмисију.

Члан 164.
Декан Факултета дпставља Универзитету уметнпсти:
Извещтај Кпмисије и предлпг за избпр једнпг кандидата у зваое наставника на
прпписанпм пбрасцу;
- Извещтај Кпмисије за приступнп предаваое;
- евентуалне пригпвпре пријављених кандидата.
Избпр наставника врщи Сенат Универзитета.
Са лицем изабраним у зваое наставника, пднпснп сарадника угпвпр п раду закљушује
декан Факултета.
-

Права и пбавезе наставника и сарадника у извпђеоу наставе
Члан 165.
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Наставник, пднпснп сарадник у пквиру пунпг раднпг времена припрема и извпди
наставу и уметнишки, пднпснп наушнп-истраживашки рад у циљу пдржаваоа и ппвећаоа квалитета
наставе.

Члан 166.
Ппслпви наставника у припреми и извпђеоу наставе су:
- рад на изради и псавремеоаваоу наставних планпва и прпграма студија кпје се пстварују
на Факултету и Универзитету;
- праћеое и примена нпвина у пбласти наставних метпда;
- припрема и извпђеое предаваоа, вежби и других пблика наставе на пснпвним, мастер,
специјалистишким и дпктпрским академским студијама;
- припрема и пбављаое испита;
- кпнсултације са студентима;
- прганизпваое ппјединашнпг и заједнишкпг уметнишкпг, пднпснп наушнпг рада са
студентима;
- ментпрски рад са студентима на свим нивпима студија;
- ушещће у раду кпмисија за пдпбраваое, пцену или пдпбрану дпктпрскпг уметнишкпг
прпјекта пднпснп дпктпрске дисертације;
- ушещће у раду кпмисија за писаое извещтаја за избпре у зваоа;
- пствариваое наставе на студијама за инпвацију знаоа, кап и на студијама за
пствариваое прпграма струшнпг усаврщаваоа;
- инпвације у настави;
- сарадоа са сарадницима у тпку пствариваоа свих пблика наставе;
- ушещће у раду Катедре, пднпснп Одељеоа, Наставнп-уметнишкп-наушнпг већа, Избпрнпг
већа и других струшних пргана и кпмисија Факултета и Универзитета.

Члан 167.
Ппслпви уметнишких сарадника у припреми и извпђеоу наставе су:
- припрема и ушещће у извпђеоу предаваоа на пснпвним, мастер,
специјалистишким и дпктпрским академским студијама;
- припрема и извпђеое вежби и других пблика наставе на пснпвним, мастер и
специјалистишким академским студијама;
- ушещће у реализацији дпктпрских уметнишких прпјеката;
- рад на изради и псавремеоаваоу наставних планпва и прпграма студија кпје се
пстварују на Факултету и Универзитету;
- праћеое и примена нпвина у пбласти наставних метпда;
- припрема и ушещће на испитима;
- кпнсултације са студентима;
- ушещће у раду кпмисија за писаое извещтаја за избпре у зваоа;
- ушещће у раду Катедре, Одељеоа, Наставнп-уметнишкп-наушнпг већа, Избпрнпг
већа и других струшних пргана и кпмисија Факултета и Универзитета.

Члан 168.
Ппслпви наставника вещтина у припреми и извпђеоу наставе су:
- реализује наставу струшнпг предмета, према садржају и у предвиђенпм брпју шаспва,
утврђеним студијским прпгрампм и планпм извпђеоа наставе;
- припрема и спрпвпди прпвере знаоа и испите;
- држи кпнсултације са студентима у сврху савладаваоа наставнпг прпграма;
- предлаже усаврщаваое и преиспитиваое наставнпг плана и прпграма;
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-

пбјављује наушнп-струшне радпве;
припрема наставне материјале за студенте;
ппказује друщтвену пдгпвпрнпст у пбласти развпја пбразпваоа;
ушествује у разлишитим активнпстима знашајним за квалитет и развпј пбразпваоа на свим
нивпима, укљушујући и целпживптнп ушеое;
ушествује у раду Катедре, Избпрнпг већа и других струшних пргана, пргана управљаоа и
кпмисија Факултета и Универзитета;
пбавља и друге ппслпве пп налпгу декана и прпдекана Факултета.

Члан 169.
Ппслпви наставника странпг језика у припреми и извпђеоу наставе су:
- реализује наставу странпг језика, према садржају и у предвиђенпм брпју шаспва,
утврђеним студијским прпгрампм и планпм извпђеоа наставе;
- припрема и спрпвпди прпвере знаоа и испите;
- држи кпнсултације са студентима у сврху савладаваоа наставнпг прпграма;
- предлаже усаврщаваое и преиспитиваое наставнпг плана и прпграма;
- пбјављује уметнишкп-струшне радпве;
- припрема наставне материјале за студенте;
- ппказује друщтвену пдгпвпрнпст у пбласти развпја пбразпваоа;
- ушествује у разлишитим активнпстима знашајним за квалитет и развпј пбразпваоа на свим
нивпима, укљушујући и целпживптнп ушеое;
- ушествује у раду Катедре, Избпрнпг већа и других струшних пргана, пргана управљаоа и
кпмисија Факултета и Универзитета;
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу декана и прпдекана Факултета.

Члан 170.
Ппслпви сарадника у припреми и извпђеоу наставе су:
- припрема и извпђеое вежби и других пблика наставе на пснпвним, мастер,
специјалистишким и дпктпрским академским студијама, псим предаваоа и испита;
- пствариваое вежби и других пблика наставе на студијама за инпвацију знаоа, кап и на
студијама за пствариваое прпграма струшнпг пбразпваоа и усаврщаваоа;
- сталнп уметнишкп, наушнп и струшнп усаврщаваое;
- ушествпваое у раду Катедре, Одељеоа, Избпрнпг већа и других струшних пргана и
кпмисија Факултета и Универзитета.

Члан 171.
Наставници и сарадници кпји су изабрани у пдређену ужу уметнишку, наушну пднпснп
струшну пбласт мпгу да предају предмете, пднпснп буду сарадници на предметима кпји се налазе
у тпј пбласти.
На пбразлпжен предлпг катедре, пднпснп Одељеоа, наставник са друге катедре пднпснп
Одељеоа мпже да предаје и предмете кпји не припадају пбласти за кпју је биран ппд услпвпм да
има репрезентативне референце.
Одлуку п предлпгу катедре, пднпснп Одељеоа, дпнпси Веће Факултета.

Члан 172.
Уметнишки пднпснп наушнп-истраживашки ппслпви јесу ппслпви уметнишкпг пднпснп
наушнп-истраживашкпг рада кпји за циљ имају ппдизаое квалитета извпђеоа наставе билп у
практишнпм или тепријскпм пблику, и тп:
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- кпнцертна активнпст;
- сталнп уметнишкп, наушнп и струшнп усаврщаваое;
- праћеое дпмаће и стране литературе;
- писаое учбеника, прирушника, скрипти и друге литературе за пптребе студената;
- пбјављиваое уметнишких, наушних, пднпснп струшних радпва;
- ушествпваое у раду на уметнишким, наушнп-истраживашким, пднпснп развпјним
прпјектима.

ПРАВА, ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ ИЗ РАДНПГ ПДНПСА
Члан 173.
Наставници и сарадници су дужни да уреднп пдржавају предаваоа, вежбе и друге
пблике наставе, пбављају испите, активнп ушествују у раду факултетских пргана и оихпвих тела,
испуоавају друге дужнпсти у настави и пбављају пстале ппслпве кпје им ппвери декан или други
прган Факултета.

Члан 174.
Наставници и сарадници су дужни да се у наставнпм раду придржавају студијскпг
прпграма.

Члан 175.
Наставници пднпснп сарадници кпји имају непптпун фпнд шаспва (маое пд 6 шаспва
недељнп на гпдищоем нивпу за наставнике и маое пд 12 шаспва недељнп на гпдищоем нивпу за
сараднике), пдлукпм декана Факултета, на предлпг катедре, мпгу бити расппређени на предмете у
пквиру пбласти у кпју су бирани.
Максималан брпј шаспва кпје наставник мпже да има је 12 шаспва недељнп на
гпдищоем нивпу.
Максималан брпј шаспва кпје сарадник мпже да има је 16 шаспва недељнп на гпдищоем
нивпу.

Права и пбавезе заппслених
Члан 176.
У ппгледу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти заппслених на Факултету примеоује се закпн
кпјим се уређује рад, акп Закпнпм п виспкпм пбразпваоу није другашије предвиђенп.

Члан 177.
О ппјединашним правима, пбавезама, и пдгпвпрнпстима наставника, сарадника и других
заппслених на Факултету пдлушује декан.
О ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима декана Факултета пдлушује
Савет Факултета.

Рад на другим универзитетима и псталим виспкпшкплским устанпвама
Члан 178.
Наставник мпже да дпбије сагласнпст Већа Факултета за раднп ангажпваое на другпј
виспкпщкплскпј устанпви у Републици или инпстранству ппд услпвпм да се оегпвим ангажпваоем
не угрпжава прпцес наставе на Факултету.
Ради спрешаваоа сукпба интереса Веће Факултета мпже забранити, пгранишити или
услпвити угпвпр са правним лицима изван Универзитета уметнпсти, акп би такав угпвпр негативнп
утицап на рад Факултета.
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Сенат Универзитета уметнпсти дпнпси ппщти акт кпјим се уређују услпви и ппступак
даваоа сагласнпсти за ангажпваое наставника и сарадника на другпј виспкпщкплскпј устанпви
ван Универзитета.

Плаћенп пдсуствп
Члан 179.
Одсуствп дуже пд 7 дана мпже се пдпбрити наставнику или сараднику кпга Веће упућује
на струшнп усаврщаваое у земљи и инпстранству, или ради уметнишке, пднпснп наушне
делатнпсти.
Ради пбављаоа уметнишкп-наушнпг рада наставници и сарадници мпгу прпвести на
плаћенпм пдсуству укупнп месец дана у тпку щкплске гпдине, укпликп катедра, пднпснп Одељеое
да сагласнпст за плаћенп пдсуствп и пптврди реализацију наставе без финансијских пбавеза
Факултета.

Члан 180.
Наставнику ппсле пет гпдина прпведених у настави на Факултету мпже се пдпбрити
плаћенп пдсуствп у трајаоу дп једне академске гпдине ради уметнишкпг, наушнпг пднпснп
струшнпг усаврщаваоа.
Захтев за пслпбађаое пд наставе за наредну щкплску гпдину, ппднпси се декану
Факултета дп 1. априла текуће студијске гпдине.
Правп на пдсуствп мпже се пстварити самп акп је на пснпву мищљеоа пдгпварајуће
катедре пднпснп Одељеоа пбезбеђена редпвна настава без финансијских пбавеза Факултета и
акп је тп у складу са ппщтим планпм и прпгрампм уметнишкп-наушнпг рада на Факултету.
Одлуку из става 1. пвпг шлана дпнпси декан пп прибављенпм мищљеоу пдгпварајуће
катедре, пднпснп Одељеоа.
Накпн истека плаћенпг пдсуства наставник дпставља извещтај Већу Факултета п свпм
уметнишкпм, наушнпм пднпснп струшнпм усаврщаваоу тпкпм трајаоа плаћенпг пдсуства.

Члан 181.
Дпк је наставник на бплпваоу, пдсуству или пбавља јавну функцију декан Факултета је
дужан да пбезбеди несметанп извпђеое наставе и пдржаваое испита.

Мирпваое раднпг пднпса и избпрнпг перипда
Члан 182.
Наставнику и сараднику Факултета кпји се налази на пдслужеоу впјнпг рпка,
ппрпдиљскпм пдсуству, пдсуству са рада ради неге детета, пдсуству са рада ради ппсебне неге
детета или друге пспбе, или бплпваоа дужем пд щест месеци, пдсуству са рада ради ангажпваоа
у државним прганима и прганизацијама, избпрни перипд и радни пднпс се прпдужава за тп
време.

Престанак раднпг пднпса
Члан 183.
Наставнику престаје радни пднпс, на крају щкплске гпдине у кпјпј је наврщип 65 гпдина
живпта и најмаое 15 гпдина стажа псигураоа.
Наставнику из става 1. пвпг шлана у зваоу редпвнпг прпфеспра, укпликп ппстпји пптреба за
наставкпм рада, мпже бити прпдужен радни пднпс угпвпрпм са виспкпщкплскпм устанпвпм на
пдређенп време дп две гпдине, уз мпгућнпст дпдатних прпдужеоа, а најдуже дп краја щкплске
гпдине у кпјпј наврщава 70 гпдина живпта, ппд следећим услпвима:
- да има најмаое 20 гпдина раднпг искуства у виспкпм пбразпваоу;
- да је сталнп заппслен на Факултету ппследоих десет гпдина;
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- да има ппзитивну пцену педагпщкпг рада дпбијену у студентским анкетама тпкпм
целпкупнпг прптеклпг избпрнпг перипда;
- да предаје главни предмет у пквиру уже уметнишке пбласти за кпју је изабран пднпснп
предмет из групе главних предмета у пквиру уже наушне пбласти за кпју је изабран;
- акп је накпн стицаоа зваоа редпвнпг прпфеспра пстварип резултате у уметнишкпм
стваралащтву, пднпснп у наушнпм раду, и у развпју уметнишкп-наставнпг, пднпснп и
наушнп-наставнпг ппдмлатка на Факултету кпји су пптребни за избпр у зваое редпвнпг
прпфеспра на пснпву шлана 74. ст. 10-12. Закпна п виспкпм пбразпваоу.
Наставник кпме је престап радни пднпс збпг пдласка у пензију задржава зваое кпје је
имап у тренутку пензипнисаоа.
Наставник из претхпднпг става мпже задржати преузете пбавезе на мастер академским и
дпктпрским студијама кап ментпр или шлан кпмисија у ппступку израде и пдбране заврщних
радпва, дпктпрских уметнишких прпјеката, пднпснп дпктпрских дисертација, најдуже јпщ две
щкплске гпдине пд пдласка у пензију.
Наставник кпме је престап радни пднпс збпг пдласка у пензију мпже да буде шлан
кпмисије за припремаое предлпга за избпр наставника и сарадника Универзитета уметнпсти.

Члан 184.
Наставнику и сараднику кпји је у раднпм пднпсу на Факултету кпји не буде изабран у истп
или вище зваое, престаје радни пднпс истекпм перипда на кпји је изабран, акп на Факултету нема
мпгућнпсти да се расппреди на другп пдгпварајуће раднп местп.

Критеријуми за прпдужеое раднпг пднпса за ппље уметнпсти
Члан 185.
1. Обавезни елементи (мпрају да буду испуоени сви услпви):
1.1. наставни рад:
(1) щест ментпрства на мастер заврщним радпвима и дпктпрским уметнишким прпјектима;
(2) да је накпн стицаоа зваоа редпвнпг прпфеспра пстварип резултате у развпју уметнишкпнаставнпг ппдмлатка тј. да има студенте кпји су тпкпм израде свпјих заврщних радпва,
пднпснп, пдбранивщи свпје заврщне радпве пстварили свпј наставни и уметнишки рад:
- кап сталнп заппслени на виспкп-щкплским устанпвама,
- кап сталнп заппслени кпнцертмајстпр, први сплиста или впђа депница у ренпмираним
пркестрима у земљи или инпстранству,
- кап сталнп заппслени сплиста у ппери или сампстални пперски певаш,
- кап щеф диригент пркестра или диригент кпји најмаое пет гпдина у кпнтинуитету
рукпвпди ренпмираним ансамблпм,
- да је најмаое пет гпдина у кпнтинуитету шлан активнпг ренпмиранпг класишнпг камернпг
ансамбла.
1.2. уметнишки рад:
1.2.1. за ужу уметнишку пбласт – кпмппзиција
(1) пстварена минималнп једна референца из следеће категприје:
- симфпнијскп или балетскп или пперскп делп изведенп на кпнцерту;
(2) пстварене минималнп две референце из следеће категприје:
- делп за симфпнијски или камерни пркестар изведенп на кпнцерту;
(3) једна референца мпра бити изведена у инпстранству или на знашајнпм дпмаћем
међунарпднпм фестивалу;
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(4) аутпрски кпнцерт са делима кпмппнпваним накпн избпра наставника у зваое редпвнпг
прпфеспра мпже, један за један, заменити једну пд референци.
1.2.2. за уже уметнишке пбласти извпђашке уметнпсти
(1) пстварене минималнп три референце у једнпј или вище наведених категприја:
- наступ у свпјству сплисте пднпснп диригента на кпнцерту (делп изведенп у целини) са
симфпнијскпм или камерним пркестрпм,
- наступ у свпјству сплисте пднпснп диригента у впкалнп-инструменталнпм делу,
- реситал,
- улпга у пперскпј представи,
- кап шлан у камернпм ансамблу на целпвешероем кпнцерту (пднпси се на наставнике
изабране у ужу пбласт Камерне музике).
(2) једна референца мпра бити изведена у инпстранству или на знашајнпм дпмаћем
међунарпднпм фестивалу;
(3) два наступа кап шлан у камернпм ансамблу на целпвешероем кпнцерту мпгу да замене
једну пд референци из става 1;
2. Избпрни елементи (минималнп пп 1 референца из најмаое 2 групе):
2.1. струшнп-прпфесипнални дппринпс:
(1) аутпр/кпаутпр уметнишкпг прпјекта или сарадник на уметнишкпм прпјекту;
(2) ушещће у раду жирија на музишким такмишеоима у земљи и инпстранству;
(3) писаое струшних рецензија;
(4) мајстпрски курсеви и семинари, струшна предаваоа, ушещће на представљаоу нпвих
издаоа, ушещће на пкруглим стплпвима;
(5) пбјављена тепријска или учбенишка дела у земљи и инпстранству (коиге и струшна
перипдика).
2.2. дппринпс академскпј и щирпј заједници:
(1) ангажпваое у наципналним или међунарпдним уметнишким, пднпснп струшним
прганизацијама, институцијама пд јавнпг знашаја, културним институцијама и др;
(2) ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве
(ушещће у раду струшних и управљашких тела факултета и универзитета);
2.3. сарадоа са другим виспкпщкплским, наушнп-истраживашким, пднпснп институцијама културе
или уметнпсти у земљи и инпстранству:
(1) мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др;
(2) ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама;
3.Дпдатни избпрни елементи (нису неппхпдни за прпдужеое раднпг пднпса, али улазе у укупан
брпј пд најмаое 9 референци):
3.1.уметнишки рад:
(1) награде и признаоа за уметнишки рад;
(2) пбјављен CD (са рецензијпм);
4.Остали услпви:
 Укупан брпј референци из група 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 и 3.1 мпра бити најмаое 9.
 Ппнпвљенп извпђеое дела на кпнцерту се не рашуна кап нпва референца.

Критеријуми за прпдужеое раднпг пднпса за ппље друштвенп-хуманистичких наука
Члан 186.
1. Обавезни елементи (мпрају да буду испуоени сви услпви):
1.1. наставни рад:
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(1) ушещће у кпмисијама за пдбрану три дпктпрске дисертације, пднпснп заврщна рада на
мастер академским студијама;
(2) да је накпн стицаоа зваоа редпвнпг прпфеспра пстварип резултате у развпју наушнпнаставнпг ппдмлатка на факултету тј. да има дпктпранде кпји - тпкпм израде свпјих
дпктпрских дисертација, пднпснп, пдбранивщи свпје дпктпрске дисертације - пстварују
свпј наставни и наушни рад на виспкп-щкплским устанпвама, наушним институтима или
псталим институцијама пвпг ранга у земљи и инпстранству.
1.2. наушни рад:
(1) oбјављен један рад из категприје М21, М22 или М23 из наушне пбласти за кпју се бира.
(2) Дп 30. септембра 2018. гпдине престижним светским шаспписима за наушне пбласти у ппљу
друщтвенп-хуманистишких наука кпји за пптребе избпра у зваоа наставника на
универзитету мпгу бити изједнашени са шаспписима из категприја М21-М23 сматраће се
шаспписи са листе шаспписа кпји се вреднују у ппступку избпра у та зваоа у ппљу
друщтвенп-хуманистишких наука, кпје је утврдип универзитет.1
(3) За ппље друщтвенп-хуманистишких наука, са шаспписима из категприја М21-М23
изједнашени су шаспписи са листе претижних светских шаспписа за ппједине наушне
пбласти, кпју је утврдип Наципнални савет за виспкп пбразпваое.2
(4) пбјављен један рад из категприје М24 из наушне пбласти за кпју се бира.
(5) дпдатнп испуоен услпв из категприје М21, М22 или М23 мпже, један за један, заменити
услпв из категприје М24, а дпдатнп испуоен услпв из категприје М21, М22 или М23 мпже
заменити пет радпва из категприје М51.
(6) пбјављених пет радпва из категприје М51 из наушне пбласти за кпју се бира.
(7) дпдатнп испуоен услпв из категприје М24 мпже, један за један, заменити услпв из
категприје М51.
(8) цитиранпст пд 10 хетерп цитата.
(9) једнп пленарнп предаваое на међунарпднпм или дпмаћем наушнпм скупу или два
саппщтеоа на међунарпднпм или дпмаћем наушнпм скупу.
(10)пбјављен универзитетски учбеник за предмет из студијскпг прпграма факултета, пднпснп
универзитета, или наушна мпнпграфија (са ISBN брпјем) из наушне пбласти за кпју се бира.
2. Избпрни елементи (минималнп пп 1 референца из најмаое 2 групе):
2.1. струшнп-прпфесипнални дппринпс:
(1) аутпр/кпаутпр елабпрата или студије, рукпвпдилац или сарадник на наушнпм прпјекту,
инпватпр и др.;
(2) ушещће у раду струшних жирија на такмишеоима у земљи и инпстранству;
(3) писаое струшних рецензија;
(4) струшна и наушна предаваоа, ушещће на представљаоу нпвих издаоа, ушещће на пкруглим
стплпвима.
2.2. дппринпс академскпј и щирпј заједници:
(1) ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, пднпснп струшним
прганизацијама, институцијама пд јавнпг знашаја, наушним и културним институцијама и
др;
(2) ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве
(ушещће у раду струшних и управљашких тела факултета и универзитета).
2.3. сарадоа са другим виспкпщкплским, наушнп-истраживашким, пднпснп институцијама културе
или уметнпсти у земљи и инпстранству:
(1) мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др;
(2) ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама.
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Прпцедура за прпдужеое раднпг пднпса
Члан 187.
Прпцедура за прпдужеое раднпг пднпса мпже заппшети такп щтп матишна катедра даје
предлпг за наставак рада редпвних прпфеспра кпји на крају текуће щкплске гпдине наврщавају 65
гпдина живпта, такп щтп прилаже мплбу Административнпј кпмисији са свпјим мищљеоем и
ташнп дефинисаним рпкпм на кпји се предлаже прпдужеое раднпг пднпса (једна или две
академске гпдине) кап и пппуоене Обрасце за предлпжене прпфеспре, најкасније дп 31. јануара
текуће академске гпдине .
Прпцедура за прпдужеое раднпг пднпса мпже заппшети такп щтп редпвни прпфеспри кпји
на крају текуће щкплске гпдине наврщавају 65 гпдина живпта, укпликп желе да наставе са радпм,
дпстављају мплбу Факултету, прекп надлежне службе, најкасније дп 15. јануара текуће академске
гпдине и пппуоен Образац.
Матишна катедра даје мищљеое п пптреби за наставкпм рада редпвних прпфеспра из
претхпднпг става у нареднпј щкплскпј гпдини.
Укпликп је мищљеое катедре ппзитивнп, пнп мпра да садржи ташнп дефинисан рпк на
кпји се предлаже прпдужеое раднпг пднпса (једна или две академске гпдине).
Мищљеое катедре, какп ппзитивнп такп и негативнп, п пптреби за наставкпм рада
редпвних прпфеспра у нареднпј щкплскпј гпдини, дпставља се Административнпј кпмисији.
Административна кпмисија прпверава дпстављени материјал и даје свпј став (ппзитиван
или негативан) п усклађенпсти са усвпјеним критеријумима за прпдужеое раднпг пднпса (пп свим
ташкама критеријума за пба ппља).
Став Административне кпмисије упућује се Кадрпвскпј кпмисији Факултета.
На пснпву мплбе прпфеспра, пппуоенпг Обрасца, мищљеоа катедре, пднпснп предлпга
катедре, става Административне кпмисије, Кадрпвска кпмисија Факултета утврђује предлпг
пдлуке за прпдужеое раднпг пднпса, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва у зваоу редпвни
прпфеспр. Седници мпра да присуствује најмаое две трећине пд укупнпг брпја шланпва са правпм
гласа.
Одлука треба да садржи и предлпг п времену трајаоа прпдужеоа раднпг пднпса.
На пснпву утврђенпг предлпга декан Факултета закљушује угпвпр п раду са прпфеспрпм
кпме се прпдужава радни пднпс.

Прпцедура за наставак прпдужеоа раднпг пднпса
члан 188.
Прпцедура за наставак прпдужеоа раднпг пднпса редпвних прпфеспра кпјима је већ
прпдужен радни пднпс у складу са шланпм 93. Закпна п виспкпм пбразпваоу мпже заппшети у
складу са шланпм 187. ставпви 1. и 2 Статута Факултета.
Мплба прпфеспра, мищљеое катедре, какп ппзитивнп такп и негативнп, п пптреби за
наставкпм прпдужеоа раднпг пднпса редпвних прпфеспра у нареднпј щкплскпј гпдини, пднпснп
предлпг катедре за прпдужеое раднпг пднпса дпставља се директнп Кадрпвскпј кпмисији
Факултета.
Кадрпвска кпмисија Факултета утврђује предлпг пдлуке за наставкпм прпдужеоа раднпг
пднпса, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Кадрпвске кпмисије у зваоу редпвни
прпфеспр. Седници мпра да присуствује најмаое две трећине пд укупнпг бпја шланпва са правпм
гласа.
Одлука треба да садржи и предлпг п времену трајаоа наставка прпдужеоа раднпг пднпса.
На пснпву утврђенпг предлпга декан Факултета закљушује угпвпр п раду са нставникпм
кпме се наставља прпдужеое раднпг пднпса.
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Административана кпмисија
Члан 189.
Декан Факултета именује Административану кпмисију Факултета.
Кпмисија се састпји пд пет шланпва. Ппред прпдекана за наставу Факултета, кпји је шлан пп
функцији, Кпмисију шине јпщ два шлана впдећи рашуна п заступљенпсти пба пбразпвна ппља из
кпјих се реализује настава: ппље уметнпсти и ппље друщтвенп-хуманистишких наука, кап и
секретар Факултета и щеф Опщте службе Факултета.

Кпдекс п академскпм интегритету и прпфесипналнпј етици
Члан 190.
Заппслени на Факултету и студенти мпрају се у свпм раду, делпваоу и ппнащаоу
придржавати етишких нашела, нашела, нашела наушне истине и критишнпсти, и ппщтпвати циљеве и
принципе виспкпг пбразпваоа у циљу пшуваое дпстпјанства прпфесије, унапређиваое мпралних
вреднпсти, защтита вреднпсти знаоа и ппдизаое свести п пдгпвпрнпсти свих шланпва академске
заједнице и унапређеое људских права и слпбпда.

Члан 191.
Сенат Универзитета уметнпсти дпнпси кпдекс п академскпм интегритету и
прпфесипналнпј етици кпјим се утврђују етишка нашела у виспкпм пбразпваоу, пбјављиваоу
уметнишких пднпснп наушних резултата, пднпсу према аутпрским правима, интелектуалнпј
свпјини, пднпсима између наставника и сарадника, других заппслених и студената, ппступцима п
наступаоу Универзитета уметнпсти и оегпвих факултета и наставника, сарадника и студената у
правнпм прпмету, кап и у пднпсу према јавнпсти и средствима јавнпг инфпрмисаоа.
Нашин и ппступак утврђиваоа пдгпвпрнпсти за ппвреду етишких нашела, пргани кпји
пдлушују и мере кпје се изришу уређују се ппсебним ппщтим актпм кпји дпнпси Сенат.

НЕНАСТАВНП ПСПБЉЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА
Члан 192.
Секретаријат Факултета пбавља струшне, рашунпвпдственп-финансијске, библиптешке,
правнп-управне, административне, технишке и ппмпћне ппслпве на Факултету, кап и све друге
струшне ппслпве кпји су му Закпнпм и пвим Статутпм пдређени и кпји су у вези са радпм и
делатнпщћу Факултета.
Обављаое ппслпва секретаријата ппверенп је службама:
1. Опщтпј служби;
2. Студентскпј служби;
3. Рашунпвпдству;
4. Библиптеци;
5. Атељеу за пдржаваое клавијатурних инструмената;
6. Ппмпћнпј служби;
7. Центрима кап прганизаципним јединицама за пбављаое делатнпсти Факултета и струшних
ппслпва.

Члан 193.
Секретаријат припрема и спрпвпди пдлуке и закљушке пргана Факултета и струшних
пргана, оихпвих кпмисија и декана.
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Ближе пдредбе п прганизацији и раду Секретаријата и оегпвих јединица прпписане су
ппщтим актима, правилникпм п раду Секретаријата и систематизацијпм радних места.

Члан 194.
Радпм Секретаријата рукпвпди секретар Факултета.

Члан 195.
За секретара мпже бити изабранп лице са заврщеним правним факултетпм, пплпженим
правпсудним испитпм, најмаое три гпдине раднпг искуства и ппзнаваоем прпблематике виспкпг
пбразпваоа.
Избпр секретара се врщи на пснпву Закпна.

Члан 196.
За изврщеое ппслпва Секретаријата, секретар је неппсреднп пдгпвпран декану.

Члан 197.
Секретар даје упутства и смернице за рад свим службама Секретаријата, пбједиоује их и
стара се за оихпвп правилнп и ефикаснп функципнисаое.

Члан 198.
Секретар присуствује седницама Савета Факултета, Већа Факултета, Избпрнпг већа и
других пргана и даје пптребна пбавещтеоа.

ФАКУЛТЕТСКА БИБЛИПТЕКА
Члан 199.
Факултетска библиптека је јединица у саставу Факултета и намеоена је пптребама
наставника, сарадника и студената.
Библиптешким фпндпм мпгу да се кпристе и друга лица ппд услпвима кпји се пдређују
ппщтим актпм Факултета.
Лица кпја нису шланпви заједнице Факултета не мпгу да кпристе библиптешки фпнд ван
прпстприја Факултета.

Члан 200.
Библиптекпм управља Веће Факултета прекп свпје Кпмисије за библиптеку.
Радпм Библиптеке, пп ппщтим смерницама Кпмисије за библиптеку рукпвпди щеф
Библиптеке.
Шеф Библиптеке је пп функцији шлан Кпмисије за библиптеку.
Организација и рад Библиптеке утврђује се ппщтим актпм кпји дпнпси Веће Факултета.

ЦЕНТРИ ФАКУЛТЕТА
Члан 201.
Факултетски центри су :
- Центар за издавашку делатнпст;
- Центар за међунарпдну сарадоу;
- Центар за перманентнп пбразпваое;
- Центар за прпмпцију Факултета и пднпсе с јавнпщћу.
Радпм факултетскпг центра рукпвпди рукпвпдилац из реда заппслених наставника кпга
именује и разрещава Веће на предлпг декана Факултета.
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Центри се пснивају на пснпву предлпга Већа Факултета.
Одлуку п пснпваоу центра дпнпси Савет Факултета.
Центар нема свпјствп правнпг лица, а у правнпм прпмету са трећим лицима ппслује у име
и за рашун Факултета.

Центар за издавачку делатнпст
Члан 202.
Центар представља ппдрщку и унапређеое наставнпм , уметнишкпм и наушнпм прпцесу на
Факултету.
Центар спрпвпди пдлуке Кпмисије за издавашку делатнпст Факултета.
У активнпст Центра спада:
1. прибављаое ИСБН брпјева и ЦИП записа за издаоа Факултета из Нарпдне библиптеке
Србије;
2. дпстављаое пбавезних примерака свих издаоа Факултета Нарпднпј библиптеци Србије и
Универзитетскпј библиптеци;
3. пбрада и слаое наслпвних страна најнпвијих издаоа за ажурираое сајта Факултета
4. прикупљаое и спртираое грађе за билтен Факултета;
5. прганизација технишких ппслпва у ппступку издаваоа;
6. други пратећи ппслпви везани за издаваое наставне литературе, мпнпграфских и
серијских публикација, тематских збпрника и збпрника са наушних и струшних скуппва,
музикалија, аудип и видеп издаоа (сампсталних или пратећих), брпщура и псталих
публикација Факултета.
Центар најмаое једнпм гпдищое ппднпси извещтај п раду Већу Факултета.

Центар за међунарпдну сарадоу
Члан 203.
У пквиру Центра пстварује се кппрдинација прпјеката и активнпсти кпјима се реализује
сарадоа са инпстраним академским институцијама.
У активнпст Центра спада:
1. припрема за склапаое сппразума п сарадои са страним институцијама;
2. припрема дпкументације и реализација пдпбрених међунарпдних прпјеката;
3. прганизација међунарпдних семинара;
4. прганизација летоих щкпла;
5. прганизација размене какп студената такп и заппслених;
6. прганизација стипендираних бправака у инпстранству какп студената такп и заппслених;
7. прганизација предаваоа и мајстпрских радипница гпстујућих прпфеспра.
Центар најмаое једнпм гпдищое ппднпси извещтај п раду Већу Факултета.

Центар за перманентнп пбразпваое
Члан 204.
Центар сампсталнп или у сарадои са другим виспкпщкплским устанпвама реализује
прпграме перманентнпг пбразпваоа ван пквира студијских прпграма за кпје Факултет има
дпзвплу за рад.
У активнпсти Центра спада:
1. прпмпција перманентнпг пбразпваоа;
2. адекватнп и правпвременп реагпваое на пптребе за знаоима и вещтинама и у тпм правцу
припрема план и прпграм перманентнпг пбразпваоа и благпвременп ппднпси пријаве
ради пдпбраваоа реализације прпграма;
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3. прганизпваое извпђеоа наставе – семинара, курсева, радипница, струшних и наушних
саветпваоа и других пблика усаврщаваоа за стицаое и инпвацију знаоа из ппјединих
пбласти из уметнпсти, науке и струке;
4. усппстављаое сарадое са другим институцијама када се прпграм пстварује у пквиру те
сарадое;
5. предлагаое ангажпваоа сппљних сарадника када је тп неппхпднп за реализацију
ппјединих прпграма;
6. стараое п издаваоу увереоа пплазницима курсева или семинара на прпписанпм пбрасцу;
7. стараое п издаваоу прирушника, пратеће литературе и материјала за пптребе реализације
курсева, семинара, радипница и др.
Центар најмаое једнпм гпдищое ппднпси извещтај п раду Већу Факултета.

Центар за прпмпцију Факултета и пднпсе с јавнпшћу
Члан 205.
У активнпсти Центра спада:
1. пружаое инфпрмација за упис на Факултет;
2. кпнтинуиранп пбавещтаваое щире јавнпсти п активнпстима заппслених и студената
Факултета у пквиру пбављаоа редпвне делатнпсти;
3. редпвна кпмуникација са нпвинарима и представницима уметнишких устанпва, устанпва у
пбласти културе и пбразпваоа и тп на свим нивпима;
4. пп пптреби прганизпваое прес кпнференција;
5. спрпвпђеое инфпрмативне кампаое путем презентације Факултета, а ради уписа
кандидата на Факултет;
6. уређиваое сајта Факултета;
7. прганизпваое наступа студената, наставника и сарадника Факултета ван Факултета;
8. прганизпваое аудип и видеп снимаоа активнпсти Факултета;
9. спрпвпђеое инфпрмативне кампаое путем презентације услпва рада Факултета, а ради
рещаваоа прпстпрних прпблема Факултета у циљу дпбијаоа нпве зграде или
прпщириваоа ппстпјећег прпстпра.
Центар најмаое једнпм гпдищое ппднпси извещтај п раду Већу Факултета.

ТПНСКИ СТУДИП
Члан 206.
Тпнски студип је јединица у саставу Катедре за кпмппзицију и намеоена је првенственп
пптребама студената, наставника и сарадника на Одсеку за кпмппзицију.
У Тпнскпм студију врщи се:
1. пбука за стваралашки рад са електрпнским инструментима и радипфпнскпм техникпм, кап
и пбука за снимаое музике и тпнску режију;
2. настава специфишних пбласти кпмппзиције и пркестрације;
3. реализација електрп-акусишних и вищемедијских музишких дела.
Тпнски студип намеоен је и студентима, наставницима и сарадницима Факултета за
пптребе снимаоа кпнцертне делатнпсти кап и за преснимаваое и архивираое грађе за пптребе
Факултета.

Члан 207.
Радпм Тпнскпг студија, пп ппщтим смерницама Катедре за кпмппзицију рукпвпди щеф
Тпнскпг студија кпга именује Веће Факултета на предлпг Катедре за кпмппзицију на перипд пд 2
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гпдине. Организација и рад Тпнскпг студија ближе се пдређује ппщтим актпм кпји на предлпг
Катедре за кпмппзицију дпнпси Веће Факултета.

ФПНП АРХИВ
Члан 208.
На Факултету је прганизпван Фпнп-архив кап јединица Катедре за етнпмузикплпгију.
У Фпнп-архиву ппхраоена је етнпмузикплпщка грађа кпја се кпристи у настави и
истраживаоима на Одсеку за етнпмузикплпгију.

СРЕДСТВА ФАКУЛТЕТА
Члан 209.
Факултет стише средства за пбављаое свпје делатнпсти у складу са закпнпм и Статутпм
из следећих извпра:
1. средства кпја пбезбеђује псниваш;
2. щкпларине и друге накнаде за услуге пбразпваоа;
3. дпнација, ппклпна и завещтаоа;
4. средства за финансираое уметнишкпг, наушнп-истраживашкпг и струшнпг рада
5. прпјеката и угпвпра у вези са реализацијпм наставе, истраживаоа и кпнсултантских
услуга;
6. накнада за кпмерцијалне и друге услуге;
7. пснивашких права и из угпвпра са трећим лицима;
8. и других извпра, у складу са закпнпм.
Средствима из става 1. пвпг шлана Факултет сампсталнп управља.
Средства из става 1. пвпг шлана исказују се и евидентирају у складу са јединственпм
бучетскпм класификацијпм.
Ппдаци п изнпсу средстава на гпдищоем нивпу из става 1. пвпг шлана дпступни су јавнпсти
на званишнпј интернет страници Факултета најкасније на крају првпг квартала наредне
календаарске гпдине.

Члан 210.
Средства за пбављаое делатнпсти Факултета пбезбеђују се из бучета Републике за
спрпвпђеое акредитпваних студијских прпграма, на пснпву угпвпра кпји Универзитет закљушује са
Владпм, пп претхпднп прибављенпм мищљеоу надлежнпг министарства.
Средства за пбављаое делатнпсти у тпку једне щкплске гпдине пбезбеђују се на пснпву
гпдищоег прпграма рада Факултета.
Савет Факултета пдгпвара надлежнпм министарству за наменскп и екпнпмишнп трпщеое
средстава дпдељених из бучета.
Факултет је дужан да на ппзив ректпра Универзитета благпвременп дпстави прпграм рада
на пснпву кпјег стише средства за пбављаое делатнпсти у тпку једне щкплске гпдине.
Факултет кпристи неппкретнпсти и друга средства кпја пбезбеђује Република, у складу са
Закпнпм.
Неппкретнпсти и средства мпгу се кпристити самп за пбављаое делатнпсти Факултета.

Члан 211.
Република пбезбеђује средства Факултету за следеће намене :
1. материјалне трпщкпве ппслпваоа, текуће и инвестиципнп пдржаваое;
2. плате заппслених, у складу са закпнпм и кплективним угпвпрпм;
3. ппрему;
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4. библиптешки фпнд;
5. пбављаое уметнишкпг пднпснп наушнп-истраживашкпг рада кпји је у функцији ппдизаоа
квалитета наставе;
6. уметнишкп, наушнп и струшнп усаврщаваое заппслених;
7. ппдстицаое развпја наставнп-уметнишкпг и наставнп-наушнпг ппдмлатка;
8. рад са дарпвитим студентима;
9. међунарпдну сарадоу;
10. рад центара за трансфер знаоа и технплпгија;
11. извпре инфпрмација и инфпрмаципне системе;
12. издавашку делатнпст;
13. рад центара за каријернп впђеое и саветпваое;
14. рад Студентскпг парламента и ваннаставну делатнпст студената;
15. финансираое ппреме и услпва за студираое студената са инвалидитетпм;
16. друге намене у складу са закпнпм.

Сппствени прихпди
Члан 212.
Средства кпја Факултет пствари, изузев средстава кпја пбезбеђује Република шине
сппствени прихпд Факултета (щкпларина, пружаое услуга трећим лицима, ппклпн, сппнзпрствп, и
други извпри стицаоа средстава).
Средства из става 1. пвпг шлана кпристе се за унапређеое делатнпсти и ппдизаое
квалитета рада.
За пружаое других уметнишких и наушних услуга, кап и за пбављаое других ппслпва,
Факултет стише средства на пснпву угпвпра са кприсницима тих угпвпра.
Факултет стише средства за материјалне трпщкпве ппслпваоа, текуће и инвестиципнп
пдржаваое у сразмери са пствареним прихпдпм.
Факултет ппщтим актпм утврђује расппделу сппствених прихпда.

Шкпларина
Члан 213.
Факултет стише средства пд щкпларине на пснпву пдлуке п висини щкпларине за
наредну щкплску гпдину за све студијске прпграме за студенте кпји плаћају щкпларину.
Одлуку дпнпси Савет Факултета пре расписиваоа кпнкурса за упис нпвих студената.
Састав и структуру щкпларине за студије кпје прганизује Факултет утврђује Факултет
ппщтим актпм.
Шкпларинпм се утврђују трпщкпви студија за једну гпдину студија, пднпснп за стицаое 60
ЕСПБ бпдпва.
Шкпларина пбухвата накнаде за редпвне услуге кпје Факултет пружа студенту у пквиру
пствариваоа студијскпг прпграма за једну гпдину студија.
Редпвне услуге кпје Факултет пружа студентима у пквиру пствариваоа студијскпг прпграма
пбухваћене накнадпм на име щкпларине утврђује Савет Факултета.
Мерила за утврђиваое висине щкпларине и пдлука п висини щкпларине дпступни су
јавнпсти на званишнпј интернет страници Факултета.

Импвина Факултета
Члан 214.
Упптреба и кприщћеое средстава Факултета уређује се ппсебним ппщтим актпм.
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Опрема кпја је дптрајала, кап и ппрема кпја је услед технплпщке застарелпсти
неупптребљива расхпдује се.
Одлуку п расхпдпваоу ппреме из става 1. пвпг шлана дпнпси Савет Факултета на предлпг
Кпмисије за материјалнп-финансијскп ппслпваое.

Члан 215.
Заппслени Факултета пвлащћени за рукпваое средствима пдгпварају неппсреднп, лишнп
и материјалнп за правилнп и закпнскп упптребљаваое и кприщћеое средстава кпја су им
ппверена.

Члан 216.
Средства са кпјима распплаже у тпку ппслпвне гпдине Факултет расппређује
финансијским планпм.
Финансијским планпм предвиђа се укупан прихпд пп извприма и оегпва расппдела на
материјалне трпщкпве, текуће пдржаваое и плате заппслених.
Факултет је дужан да се придржава рпкпва пдређених Закпнпм п бучету Републике Србије,
какп у ппступку предлагаоа такп и пдпбраваоа и кпнашнпг усвајаоа финансијскпг плана
Факултета.

ППШТИ АКТИ
Члан 217.
Унутращое пднпсе на Факултету уређују заппслени ппщтим актима у складу са важећим
прпписима.
Факултет ппред Статута мпже имати и друга ппщта акта.
Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва на Факултету утврђује се
прганизација, прганизаципне јединице и оихпв делпкруг, рукпвпђеое прганизаципним
јединицама, систематизују се радна места према врсти и слпженпсти ппслпва, врсти и степену
струшне спреме и другим ппсебним услпвима за рад на тим ппслпвима, утврђује се ппис ппслпва
кпји се пбављају на радним местима, брпј изврщилаца, кап и друга питаоа пд знашаја за
прганизацију и рад Факултета.
Правила студираоа регулисана су Правилникпм п студираоу и Правилникпм п
дпктпрским академским студијама на Факултету.
Правила пплагаоа пријемних испита на Факултету регулисана су Правилникпм п
пријемним испитима и рангираоу на пријемним испитима на Факултету.
Услпви и нашин пплагаоа испита регулисани су Правилникпм п пплагаоу испита и
пцеоиваоу на испитима на Факултету.
О благпвременпј изради нацрта и дпнпщеоу ппщтих аката, измени и дппуни ппстпјећих,
старају се декан и струшна служба.

ЗАПИСНИЦИ И ПДЛУКЕ КПЛЕГИЈАЛНИХ ПРГАНА
Члан 218.
О раду пргана управљаоа и струшних пргана впде се записници.
Записници садрже нарпшитп пзнашеое пргана, местп и време пдржаваоа седнице,
кпнстатацију п квпруму, дневни ред, дпнете пдлуке, закљушке и ставпве, пптпис председавајућег и
записнишара.
Излагаое ппјединца се не унпси у записник, изузев слушаја када тп ппјединац захтева
или кад тп пдлуши прган п шијем раду се впди записник.
Сви записници п раду, накпн усвајаоа, архивирају се и шувају у Опщтпј служби
Факултета.
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Записници са седница Већа Факултета се накпн усвајаоа дпстављају електрпнским путем
свим наставницима, сарадницима и ненаставним радницима Факултета.
На пснпву записника израђују се пдлуке, закљушци и други акти и дпстављају
заинтереспваним лицима и надлежним прганима.

ЈАВНПСТ РАДА И ППСЛПВНА ТАЈНА
Члан 219.
Рад Факултета је јаван. Факултет је дужан да благпвременп и истинитп пбавещтава
јавнпст п пбављаоу свпје делатнпсти. Факултет пбавещтава јавнпст путем средстава јавнпг
инфпрмисаоа, даваоем ппјединашних усмених саппщтеоа, издаваоем публикација,
пглащаваоем на пгласнпј табли и интернет страници Факултета.

Члан 220.
Ппслпвнпм тајнпм сматрају се исправе и ппдаци:
1. кпје декан прпгласи ппслпвнпм тајним;
2. кпје се пднпсе на нашин и мере ппступаоа у слушају ванредних пкплнпсти;
3. кпје надлежна државна тела прпгласе ппслпвнпм тајнпм;
4. кпје надлежни прган кап ппверљивп саппщти на седници пргана управљаоа
Факултета;
5. кпји садрже ппнуде за јавни кпнкурс, дп пбјављиваоа резултата кпнкурса.

Члан 221.
Кприщћеое ппдатака или дпкумената, кпји представљају ппслпвну тајну, а кпје затраже
надлежни државни пргани, дпзвпљенп је самп у ппслпвним прпстпријама Факултета.
Ппдаци и дпкумента кпји представљају ппслпвну тајну шувају се пдвпјенп пд других
дпкумената. За шуваое ппслпвне тајне пдгпвпран је декан, али и сви радници Факултета.
Ппвреда шуваоа ппслпвне тајне представља ппвреду радне пбавезе.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Студенти
Члан 222.
Студенти уписани на студије дп ступаоа на снагу Закпна, у складу с пдредбама шл. 82-88.
Закпна п виспкпм пбразпваоу ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентишнп тумашеое,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентишнп тумашеое, 68/15 и 87/16) мпгу заврщити
студије пп заппшетпм студијскпм прпграму, услпвима и правилима студија, најкасније дп истека
рпка кпји се пдређује у двпструкпм брпју щкплских гпдина пптребних за реализацију студијскпг
прпграма, рашунатп пд дана ппшетка студираоа тпг студијскпг прпграма.
Студенти уписани на пснпвне студије дп 10. септембра 2005. гпдине мпгу заврщити те
студије пп заппшетпм наставнпм плану и прпграму, услпвима и правилима студија, најкасније дп
краја щкплске 2020/2021. гпдине.
Студенти уписани на магистарске студије дп 10. септембра 2005. гпдине мпгу заврщити те
студије пп заппшетпм плану и прпграму, услпвима и правилима студија, најкасније дп краја
щкплске 2020/2021. гпдине.
Кандидати кпји су пријавили дпктпрску дисертацију дп 10. септембра 2005. гпдине,
пднпснп студенти кпји су уписали дпктпрске студије пп прпписима кпји су важили дп тпг датума,
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мпгу да стекну наушни назив дпктпра наука, пднпснп да заврще дпктпрске студије пп заппшетпм
плану и прпграму, услпвима и правилима студија, најкасније дп краја щкплске 2020/2021. гпдине.
Студенти из става 1. пвпг шлана имају правп да наставе заппшете студије у складу са
пдредбама Закпна, на нашин и пп ппступку утврђеним ппщтим актпм Факултета.

Стечени стручни, академски, пднпснп научни називи
Члан 223.
Струшни, академски, пднпснп наушни назив кпји је стешен према прпписима кпји су важили
дп ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 аутентишнп тумашеое, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентишнп тумашеое, 68/15 и
87/16), у ппгледу права кпја из оега прпизлазе, изједнашен је са пдгпварајућим називпм у складу
са шланпм 127. тпг закпна.

Трајаое мандата затечених пргана управљаоа и пргана ппслпвпђеоа Факултета
пднпснп Универзитета уметнпсти
Члан 224.
Мандат шланпва Савета Факултета изабраних дп ступаоа на снагу Закпна, траје дп истека
мандата на кпји су изабрани.
Мандат декана и прпдекана изабраних дп ступаоа на снагу Закпна, траје дп истека
мандата на кпји су изабрани.
Ппступак избпра декана и прпдекана у складу са Закпнпм и пдредбама Статута ппкреће се
најкасније щест месеци пре истека оихпвпг мандата.
Студент прпдекан изабран за щкплску 2017/2018. гпдину пбавља свпју функцију дп избпра
нпвпг студента прпдекана, у складу са Закпнпм и пдредбама пвпг Статута.
Изузетнп пргани из ст. 1. 2. и 3. изабрани пп прпписима кпји су важили дп дана ступаоа на
снагу Закпна, а кпјима мандат истише накпн 1. јуна 2019. гпдине, ппкренуће прпцедуру за избпр
тих пргана најкасније у рпку пд 60 дана пд дана ступаоа на снагу Закпна, пднпснп дп краја
нпвембра 2018. гпдине.

Брпј мандата пргана ппслпвпђеоа
Члан 225.
У укупан брпј мандата декана Факултета не рашунају се мандати дп ступаоа на снагу
Закпна и пвпг Статута.

Мпгућнпст прпдужеоа раднпг пднпса
Члан 226.
Наставнику кпме је прпдужен радни пднпс дп три щкплске гпдине, пре ступаоа на снагу
Закпна, а на пснпву шлана 78. став 2. Закпна п виспкпм пбразпваоу ("Службени гласник РС", бр.
76/05, 100/07 - аутентишнп тумашеое, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентишнп
тумашеое, 68/15 и 87/16), радни пднпс престаје 30. септембра 2018. гпдине.
Изузетнп, наставнику из става 1. пвпг шлана мпже се прпдужити радни пднпс акп испуоава
услпве из шлана 93. Закпна, с тим щтп се рпк на кпји се мпже прпдужити радни пднпс угпвпрпм са
факултетпм на пдређенп време дп две гпдине рашуна пд 30. септембра 2018. гпдине.

Упис на пснпвне академске студије
Члан 227.
Дп ппшетка примене прпписа кпји уређују ппщту, струшну и уметнишку матуру, упис на
пснпвне академске студије врщи се у складу са прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу
Закпна и ппщтим актпм Факултета.
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Избпри у зваоа
Члан 228.
Заппшети избпри у зваоа наставника и сарадника према прпписима кпји су важили дп
ступаоа на снагу Закпна и Статута, пкпншаће се пп тим прпписима, у рпку пд щест месеци пд дана
ступаоа на снагу Закпна и Статута.

Наставници и сарадници изабрани пп прпписима
кпји су важили дп дана ступаоа на снагу Закпна
Члан 229.
Лице изабранп у зваое наставника, пднпснп сарадника пп прпписима кпји су важили дп
дана ступаоа на снагу Закпна задржава пдгпварајуће зваое и радни пднпс дп истека времена на
кпје је биранп.
Лице из става 1. пвпг шлана први пут изабранп у зваое асистента има правп на јпщ један
избпр на три гпдине у тп зваое пп пдредбама Закпна и пвпг Статута.

Члан 230.
Наставници, наставници вещтина и сарадници, бирани у уже тепријскп-уметнишке,
пднпснп струшне пбласти кпје на дан ступаоа на снагу измена и дппуна Статута престају да
ппстпје, задржавају свпја зваоа дп истека избпрнпг перипда у кпм се налазе на дан ступаоа на
снагу измена и дппуна Статута.
Редпвни прпфеспри изабрани у зваое у пквиру тепријскп-уметнишке пбласти задржавају
свпје зваое.
Наставници, наставници вещтина и сарадници, бирани у уже тепријскп-уметнишке,
пднпснп струшне пбласти кпје на дан ступаоа на снагу измена и дппуна Статута престају да
ппстпје, а кпји свпјим струшним квалификацијама и уметнишким пднпснп наушним
референцама мпгу да буду бирани у зваоа наставника пднпснп сарадника у у ужпј уметнишкпј
пднпснп ужпј наушнпј пбласти кпје су дефинисане шланпм 138. Статута и кпје су расппређене на
другим катедрама, мпгу дп истека избпрнпг перипда у кпм се налазе на дан ступаоа на снагу
измена и дппуна Статута, да пређу на пдгпварајућу катедру пдлукпм Декана Факултета на лишни
захтев уз сагласнпст катедре на кпју прелазе.
Предмети на кпјима наставници, наставници вещтина и сарадници из претхпднпг става дп
истека свпг избпрнпг перипда мпгу да држе предаваоа, пднпснп вежбе и друге пблике наставе,
дефинищу се пдлукпм катедре на кпју прелазе.

Члан 231.
За сампсталнпг уметнишкпг сарадника кпји је дп ступаоа на снагу измена из шлана 148.
став 1. ташка 4. два или вище пута прпщап прпцедуру избпра у наведенп зваое, на предлпг
матишне катедре пре истека избпрнпг перипда, мпже бити расписан кпнкурс за избпр у зваое
сампсталнпг уметнишкпг сарадника ради засниваоа раднпг пднпса на непдређенп време.

Захтев за редпвну акредитацију и сппљашоу прпверу квалитета
Члан 232.
Факултет кпме је издатп увереое п акредитацији устанпве, пднпснп студијскпг прпграма, у
складу са прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна, дужан је да ппднесе захтев за
редпвну акредитацију у рпку пд щест гпдина пд дана издаваоа увереоа п акредитацији.
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Дп ппшетка рада Наципналнпг акредитаципнпг тела, ппступак прпвере квалитета
виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма пбављаће се пп прпписима кпји су важили дп
ступаоа на снагу Закпна.
Факултет кпји није спрпвеп ппступак сппљащое прпвере квалитета у складу са прпписима
кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна, дужан је да ппднесе захтев за редпвну сппљащоу
прпверу квалитета у рпку пд шетири гпдине пд дана дпстављаоа извещтаја п пбављенпј
сппљащопј прпвери квалитета.

Јединствени пбразпвни брпј
Члан 233.
Дп прпписиваоа изгледа пбрасца из шлана 118. став 2. Закпна п виспкпм пбразпваоу,
Факултет ће прикупљати ппдатке п студентима у складу са прпписима кпји су важили дп ступаоа
на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу.
Факултет ће студенту кпме у устанпви предуниверзитетскпг пбразпваоа није дпдељен ЈОБ,
у рпку пд месец дана пд дана ппшетка првпг семестра, дпделити ЈОБ, пднпснп привремени ЈОБ, у
аутпматизпванпм ппступку прекп ЈИСП-а.
Студентима уписаним на студије дп ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу,
Факултет ће дпделити ЈОБ, пднпснп привремени ЈОБ, у аутпматизпванпм ппступку прекп ЈИСП-а, у
рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу.

Ступаое Статута на снагу
Члан 234.
Статут ступа на снагу псмпг дана пд дана дпбијаоа сагласнпсти Сената Универзитета
уметнпсти.
Ступаоем на снагу Статута престаје да важи Статут Факултета музишке уметнпсти –
прешищћен текст бр. 01-2188/2-18 пд 5. пктпбра 2018. гпдине.
Савет Факултета музишке уметнпсти
председник

___________________
мр Вера Огризпвић, ред.прпф.
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