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Код избора сарадника, Изборно веће чине сви наставници, као и сарадници 
у истом или вишем звању од звања у које се сарадник бира, а код избора асистента 
са докторатом и асистента Изборно веће чине сви наставници и сарадници из 
става 1. овог члана. 

Изборно веће изјашњава се тајним гласањем када: 
 утврђује предлог за избор у звање наставника;  
 врши избор у звање сарадника; 
 евидентира кандидата за избор ректора;  
 утврђује предлог кандидата за избор декана; 
 даје мишљење о кандидатима за избор продекана, на предлог декана;  
 утврђује предлог кандидата за избор у звање професора емеритуса; 
 доноси одлуку о продужењу радног односа редовног професора након 

навршене 65 године живота. 
 

Члан 53. 
Изборно веће одлучује већином гласова укупног броја чланова који имају 

право одлучивања. 
Изборно веће одлучује ако је присутно више од две трећине чланова Већа 

који имају право одлучивања. 
 

V.3. Веће докторских студија 
Члан 54. 

Веће докторских студија чине: по један наставник из сваке уже уметничке 
области, декан Факултета и продекан за наставу, по функцији. 

 
Члан 55. 

Веће докторских студија: 
1. именује Комисију за спровођење конкурса за упис на докторске студије; 
2. предлаже Наставном већу, 

- ангажовање наставника са других факултета, као и других лица који 
испуњавају законске услове за рад на докторским студијама; 

- чланове Комисије за процену теме уметничког пројекта односно 
докторске дисертације; 

- ментора  и по потреби коментора студенту докторских студија; 
- чланове Комисије за оцену и одбрану уметничког пројекта односно 

докторске дисертације; 
- Правилник о докторским студијама 

3. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима       
Факултета и Универзитета уметности. 
 

V.4. Веће одсека/катедре 
Члан 56. 

На Факултету постоје одсеци/катедре као организационе јединице за 
извођење наставе једног или више студијских програма .  

Веће одсека/катедре чине наставници и сарадници одсека/катедре који су у 
радном односу са пуним радним временом. 

Радом Већа одсека/катедре руководи шеф одсека/катедре кога бира Веће из 
реда наставника за период од три године.  
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4. кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју 
школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у 
случају студија уз рад; 

5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској 
установи. 

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је 
уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног 
врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у 
троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма. 

У рок из става 1. тачка 4. овог члана не рачуна се време мировања права и 
обавеза одобреног од стране Факултета.  

Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока из става 1. тачка 4. овог 
члана, може продужити рок за завршетак студија за један семестар:  

1. ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и 
обавеза, а то право није користио, односно није га искористио у трајању 
које му је, с обзиром на околности, могло бити одобрено; 

2. ако му на дан истека рока из става 1. тачка 4. овог члана остаје 
неостварених највише 20 ЕСПБ бодова потребних за завршетак студија; 

3. ако је у току трајања студија започео и завршио други акредитовани 
студијски програм, на истом или на вишем степену, на Универзитету 
уметности или на другом акредитованом универзитету, у земљи или у 
иностранству. 

Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока из става 1. тачка 4. овог 
члана, може продужити рок за завршетак студија за један семестар и у другим 
случајевима у складу са Статутом.  

Престанак статуса студента из става 1. тачка 3., 4. и 5. овог члана констатује 
декан решењем. 

 
XI. ЗАВРШНИ РАД, ДОКТОРСКИ УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ И ДОКТОРСКА 

ДИСЕРТАЦИЈА 
  

Члан 95. 
 
Основне академске студије завршавају се полагањем свих испита. 

 
Мастер академске студије и интегрисане академске студије завшавају се 

полагањем свих испита, израдом и јавном одбраном мастер/завршног  рада у 
складу са студијским програмом. 
 

Општим актом Факултета, ближе се уређује одбрана мастер/завршног рада. 
 

Докторске академске студије завршавају се полагањем свих испита, 
израдом и јавном одбраном докторског уметничког пројекта односно докторске 
дисертације. 

 
XI.1. Докторски уметнички пројекат и докторска дисертација 

Члан 96. 
 



 34 

 Дефиниција, садржај и структура докторског уметничког пројекта 
регулише се општим актом Факултета. 

 
Начин и поступак пријаве и одбране докторског уметничког пројекта 

односно докторске дисертације регулише се општим актом Факултета и 
Универзитета уметности. 

Члан 97. 
Електронске верзије одбрањених докторских уметничких пројеката заједно 

са извештајем комисије за њихову оцену, подацима о ментору и саставу комисије и 
подацима о заштити ауторских права, Факултет доставља Универзитету 
уметности за дигитални репозиторијум у којем се трајно чувају. 

Подаци из става 1. овог члана су јавно доступни. 
Копију извештаја из става 1. овог члана, који се чува у репозиторијуму, 

Универзитет уметности доставља у централни репозиторијум који води 
министарство надлежно за високо образовање, у року од три месеца од одбране 
докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта. 

 
XII. СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВИ 

 
Члан 98. 

Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно у трајању од најмање четири године стиче стручни назив 
„дипломирани” са назнаком звања првог степена академских студија из 
одговарајуће области. 
 

Лице које заврши мастер академске студије стиче академски назив мастер 
са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области. 
 

Лице које заврши интегрисане академске студије стиче академски назив 
мастер са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће 
области. 
 

Лице које заврши докторске академске студије уметности, односно 
докторске академске студије у образовно-научном пољу, стиче назив доктор 
уметности, односно доктор наука са назнаком области. 
 

Листу звања из одговарајуће области и скраћенице стручних, академских и 
научних назива утврђује Национални савет за високо образовање, на предлог 
Конференције универзитета Србије, односно Конференције академија и високих 
школа Србије. 
 

Скраћеница стручног назива и академског назива мастер наводи се иза 
имена и презимена, а скраћеница академског назива магистар наука, односно 
магистар уметности, доктор наука, односно доктор уметности испред имена и 
презимена. 
 

Листа звања из одговарајућих области и скраћенице стручних, академских, 
научних и уметничких назива утврђена је актом Националног савета за високо 
образовање. 




