Филолошко-уметнички факултет
Универзитет у Крагујевцу
Одсек за примењену и ликовну уметност

Календар за први конкурсни рок
за упис на основне академске студије
у академској 2017/2018. години
21, 22. и 23. 06. Сала А5, приземље
2017.
зграде Правног
(среда, четвртак и факултета
петак)

од
9,00
до
14,00

Пријава за полагање квалификационог испита
– Оригинална сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда средње
школе уметничко – ликовне струкe или општеобразовне
средње школе на увид, са унетом просечном оценом
успеха за сваки разред, израженом са две децимале
(истовремено се прeдају и оверене фотокопије истих
докумената);
– Оригинал дипломе о завршеној средњој школи на
увид (и оверена фотокопија);
– Извод из матичне књиге рођених (ако није унет
податак да је кандидат држављанин Републике Србије,
прилаже се и потврда о држављанству или потврда да је
поступак за добијање држављанства у току);
– Доказ о уплати 7.000,00 динара за квалификациони
испит, на жиро рачун број: 840-1446666-07, шифра
плаћања 189, модел 97, позив на број 38-74212101 на
име
Филолошко-уметнички факултет
Јована Цвијића б.б.
34 000 Крагујевац
- Пријавни лист

30.06 03.07.2017.

Зграда Факултета
инжењерских наука

30.06.

сале 64, 213 и 215

9-13

01.07.
02.07.
03.07.

сале 64, 213 и 215
сале 64, 213 и 215
сале 64, 213 и 215

9-13
9-13
9-13

30.06 03.07.2017.

Зграда О.Ш.“Ђура
Јакшић“

30.06.
01.07.
02.07.
03.07.

сале 1, 2 и 3
сале 1, 2 и 3
сале 1, 2 и 3
сале 1, 2 и 3

(понедељак)
30.06
27.6.
Понедељак
03.07.2017.
30.06.
01.07.
02.07.
03.07.
(понедељак)
27.6.
04. 07.Понедељак
2017.

Зграда Факултета
инжењерских наука
сале 64, 213 и 215
сале 64, 213 и 215
сала 66
сала 66

(уторак)

Огласна табла
ФИЛУМ-а (ниско
приземље зграде
Правног факултета)
и сајт ФИЛУМ-а

Полагање квалификационог испита
(студијски програм Графички дизајн са модулима
Графика књиге и Визуелне комуникације)
Цртање / фигура
Сликање
Графичка композиција -валерско решење
Идејни пројекат, рад из области визуелних
комуникација- знак или плакат/за модул
Визуелне комуникације
Идејни пројекат, рад из области графике
књиге-илустрација/за модул Графика
књиге

9-13
9-13
9-13
9-13

Полагање квалификационог испита
(студијски програм Ликовне уметности са модулима
Сликарство и Графика)
Цртање/фигура
Сликање /мртва природа
Сликање /фигура
Сликарска композиција/валерско решење

9-13
9-13
9-13
9-13

Полагање квалификационог испита (студијски
програм Унутрашња архитектура)
Цртање -обучена седећа фигура
Цртање -мртва природа
Макета- просторна ликовна композиција
Цртање- просторна композиција

16,00

Прелиминарна ранг листа

05. 07. 2017.
(среда)

Архива ФИЛУМ-а
(Зграда Друге
гимназије)
гимназије)

до
15,00

Право кандидата на приговор на прелиминарну ранг
листу Централној комисији за упис

06. 07. 2017.
(четвртак)

Архива ФИЛУМ-а
(Зграда Друге
гимназије)

до
15,00

Решење Централне комисије за упис по приговору
кандидата

07. 07. 2017.
(петак)

Архива ФИЛУМ-а
(Зграда Друге
гимназије)

до
15,00

Право кандидата на приговор декану факултета на
решење Централне комисије за упис

10.07.2017.
(понедељак)

Архива ФИЛУМ-а
(Зграда Друге
гимназије)

до
15,00

Одлука декана факултета на приговор кандидата

10.07.2017.
(понедељак)

Огласна табла
ФИЛУМ-а (ниско
приземље зграде
Правног факултета)
и сајт ФИЛУМ-а

16,00

Коначна ранг листа

11.07.2017.
(уторак)

Соба Б16 (ниско
приземље зграде
Правног
факултета)

од
9,00
до
14,00

Упис примљених кандидата по коначној ранг листи
(обавља лично кандидат)
– комплет за упис: индекс и
два пријавна листа ШВ-20 за школску 2017/2018. годину
(купује се на факултету, цена 1.500,00 динара)
– оригинал дипломе о завршеној средњој школи;
– извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак
о држављанству, прилаже се потврда о држављанству);

– две фотографије 4x6 см;
– доказ о уплати школарине за школску 2017/2018.
годину (за самофинансирајуће студенте);
Ако се кандидат који је остварио право на упис по
конкурсу не упише у предвиђеном року (11.07.2017.
године од 9 до 14) на студијском програму Одсека за
примењену и ликовну уметност уместо њега биће
уписан други кандидат, према редоследу на
коначној ранг листи.

28. 07. 2017.
(петак)

Огласна табла
ФИЛУМ-а (ниско
приземље зграде
Правног факултета) и
сајт ФИЛУМ-а

14,00

Оглашавање слободних места у другом конкурсном
року

