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О П Ш Т Е  И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е

Филолошко-уметнички факултет у Кра-

гујевцу у свом саставу има три одсека: 

Одсек за филологију, Одсек за музич-

ку уметност и Одсек за примењену и 

ликовну уметност.

Факултет је високошколска установа са 12 акреди-

тованих студијских програма на основним четво-

рогодишњим академским студијама, 12 на мастер 

академским студијама и 3 програма на докторским 

академским студијама.

Седиште Филолошко-уметничког факултета је у Кра-

гујевцу, Улица Јована Цвијића б. б. (зграда Друге кра-

гујевачке гимназије).

Телефони:

Шеф службе за студентска питања и организацију 

наставе: 034/300−770 

Одсек за филологију: 064/6454−537 

Одсек за музичку уметност, Одсек за примењену и 

ликовну уметност и Одсек за филологију: 

064/6454-533



Универзитет у Крагујевцу

Филолошко-уметнички факултет

Одсек за примењену и ликовну уметност

УПИС 2022/2023.
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ИНФОРМАТОР Одсека за примењену и ликовну уметност

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОДСЕКУ ЗА ПРИМЕЊЕНУ 
И ЛИКОВНУ УМЕТНОСТ

На Одсеку за примењену и ликовну уметност Филолошко-уметничког 
факултета у Крагујевцу настава се изводи на три акредитована студијска про-
грама основних академских студија: Графички дизајн са модулима Визуелне 
комуникације и Графика књиге, Ликовне уметности са модулима Сликарство и 
Графика и Унутрашња архитектура.

Настава на Одсеку за примењену и ликовну уметност у школској 
2022/2023. години одвијаће се у просторијама Факултета инжењерских наука 
(некадашњег Машинског факултета) у Крагујевцу и ОШ „Ђура Јакшић“.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМУ НОВИХ СТУДЕНАТА

У академској 2022/2023. години на Одсек за примењену и ликовну умет-
ност биће уписан укупно 41 студент. Број студената по студијским програмима 
исказан је у следећој табели.

Студијски програм Буџет Самофинансирање

Графички дизајн са модулима 
Графика књиге и Визуелне комуникације 7 7

Ликовне уметности са модулима
Сликарство и Графика 7 7

Унутрашња архитектура 6 7

Укупно 20 21

На Одсеку за примењену и ликовну уметност у прву годину основних 
академских студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу.

Кандидати који немају завршено средње четворогодишње образовање 
полажу допунске испите да би стекли право полагања квалификационог испита.
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ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА

-

32-742121-03

-

3

064/6454-533

чном оценом успеха за сваки разред, израженом са две децимале (исто-
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Упис студената
Упис студената обавиће се у просторијама Службе за организацију на-

ставе и студентска питања Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу у 
згради Правног факултета (соба Б 16), Јована Цвијића б.б.

Документа потребна за упис:
– индекс;
– два пријавна листа ШВ-20 за школску 2022/2023. годину;
– оригинал дипломе о завршеној средњој школи;
– извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак о држављанству,

прилаже се потврда о држављанству);
– две фотографије 4 × 6 цм;
– доказ о уплати школарине за школску 2022/2023. годину

– попуњен и потписан уговор са Факултетом о образовању (за самофи-
нансирајуће студенте);

Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте – држављане Репу-
блике Србије за школску 2022/2023. годину на свим студијским програмима 
Одсека за примењену и ликовну уметност Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу износи 170 000,00 динара.

Студент школарину може уплатити у једнократном износу или у више 
рата, према следећем распореду:

Уплата Износ Датум уплате

Прва рата 40.000,00 динара Приликом уписа

Друга рата 40.000,00 динара 01–10. 11. 2022.

Трећа рата 30.000,00 динара 01–10. 02. 2023.

Четврта рата 30.000,00 динара 01–10. 03. 2023.

Пета рата 20.000,00 динара 01–10. 04. 2023.

Шеста рата 10.000,00 динара 01–10. 05. 2023.

Пријава за полагање квалификационог испита биће омогућена и 
електронским путем, преко факултетског сајта http://filum.kg.ac.rs. Уколико 
кандидат користи електронску опцију за пријављивање, у обавези је да попуни 
обавезна поља у понуђеној апликацији као и да приложи потребна документа 
у пдф формату. Приликом доласка на полагање квалификационог испита 
кандидат доставља фото-копије потребних докумената.

– доказ о уплати трошкова уписа за академску 2022/2023.
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Важније опште одредбе

листе која се сачињава 

листу за кандидате који се 

листи.

На квалификационом испиту кандидати се оцењују тако да се сваки од 
четири задатка бодује од 1 до 20 бодова. Право на рангирање за упис стекли су 
кандидати који су на квалификационом испиту стекли најмање 43 бода.

        У случају да два кандидата имају исти број бодова на ранг-листи пре-
дност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на квалификационом

циони испит на Одсеку за примењену и ликовну уметност Филолошко-уметни-
ког факултета у Крагујевцу.
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За све информације можете контактирати са Службом за организацију 
наставе и студентска питања Филолошко-уметничког факултета:

Адреса: Јована Цвијића б.б, Крагујевац.
Тел.: 034/300–770, 064/6454-533
Електронска адреса: studentska.sluzba@filum.kg.ac.rs 
Интернет страница: www.filum.kg.ac.rs
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УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА

Кандидати обавезно морају имати код себе личну карту или пасош ради 
идентификације за време трајања испита.

Кандидати доносе сав потребан прибор за рад – цртачки и други прибор 
према специфичности рада на задатку.

Време предвиђено за сваки задатак износи 4 сата.
Кандидати су дужни да буду присутни 30 минута пре почетка полагања 

испита ради распоређивања по атељеима и салама.
Кандидату који полагању испита приступи са закашњењем, време пола-

гања испита неће се продужити.
За време полагања испита није дозвољено уношење мобилних телефо-

на и средстава за снимање. У противном кандидат ће бити дисквалификован.
Испити се обављају у просторијама Одсека за примењену и ликовну 

уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу – у згради Факултета 
инжењерских наука (некадашњег Машинског факултета) у Крагујевцу, ул. Сес-
тре Јањић бр. 6 и ОШ „Ђура Јакшић“, Кајмакчаланска бр. 59.
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КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ 
(за кандидате са одговарајућом школском спремом и кандидате 
који су претходно положили допунске испите)

Студијски програм ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН, модули: Графика књиге и 
Визуелне комуникације

Кандидат се приликом пријаве за полагање квалификационог испита на 
пријавном листу заокруживањем опредељује за полагање одређеног квалифика-
ционог испита према једном од два модула жељеног студијског програма:

а. Први дан испита, заједнички за оба модула – Цртање / фигура

Формат 70 × 100 цм / натрон; техника: угљен, графитна оловка и сл. 
Са собом понети угљен, графитне оловке, гуму и крпу за брисање, фиксатив 
и селотејп траку.

б. Други дан испита, заједнички за оба модула – Сликање / мртва природа

Формат 70 × 100 цм / картон (лепенка); техника темпера, акрил, гваш, аква-
рел. Са собом понети прибор за сликање.

в. Трећи дан испита, заједнички за оба модула – Графичка композиција – 
валерско решење / мртва природа

Формат 50 × 70 цм / картон (лепенка), триплекс и сл, акварел; техника: по 
избору (темпера, акрил, туш). Са собом понети више листова папира зада-
тог формата, више листова папира за скицирање, сликарски и графички 
материјал и прибор.

г1. Четврти дан испита, модул Визуелне комуникације

Идејни пројекат, рад из области визуелних комуникација – знак или плакат.

Формат 25 × 35 цм / хамер, триплекс; техника по избору. Са собом понети 
више папира задатог формата, више листова папира за скицирање, сли-
карски и графички материјал и прибор.

г2. Четврти дан испита, модул Графика књиге

Идејни пројекат, рад из области графике књиге – илустрација.

Формат 25 × 35 цм / хамер, триплекс; техника по избору. Са собом понети 
више папира задатог формата, више листова папира за скицирање, сли-
карски и графички материјал и прибор.
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Студијски програм ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ,  
модули Сликарство и Графика

Кандидат се приликом пријаве за полагање квалификационог испита на 
пријавном листу заокруживањем опредељује за полагање одређеног квалифика-
ционог испита према једном од два модула жељеног студијског програма:

а. Први дан испита, заједнички за оба модула – Цртање / фигура

 Формат 70 × 100 цм / натрон ; техника: угљен, графитна оловка и сл.

 Са собом понети угљен, графитне оловке, гуму и крпу за брисање, фиксатив 
и селотејп траку.

б. Други дан испита, заједнички за оба модула – Сликање / мртва природа

 Формат 70 × 100 цм / картон (лепенка) / техника: темпера, акрилик, гваш. 

 Са собом понети прибор за сликање.

в. Трећи дан испита, заједнички за оба модула – Сликање / фигура (портрет  са 
шакама)

 Формат 70 × 100 цм / картон (лепенка) / техника: темпера,

 акрилик, гваш. Са собом понети прибор за сликање.

г. Четврти дан испита, заједнички за оба модула – Сликарска композиција – 
валерско решење / мртва природа

 Формат 70 × 100 цм / картон (лепенка) / техника: темпера, акрилик.

 Са собом понети прибор за сликање.
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Студијски програм УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА

а. Први дан испита:

Просторна ликовна композиција – поставка

Са собом понети: бели хамер 70 × 50 цм / 3 комaдa, подлогу од триплекса 
30 × 30 цм, лепак, склапел, маказе и прибор за цртање (оловке, лењире, 
дрвене боје, фломастере, темпере).

б. Други дан испита 

Задатак из уже струке: Просторна ликовна комозиција – аксонометријско и 
перспективно цртање поставке са презентацијом

в. Трећи дан испита

Задатак из уже струке – тест

г. Четврти дан испита – Цртање / фигура

Формат 70 × 100 цм / натрон ; техника: угљен, графитна оловка и сл.

Са собом понети угљен, графитне оловке, гуму и крпу за брисање, фиксатив 
и селотејп траку.

Допунски испити
Допунски испити за кандидате који немају завршено средње четворого-

дишње образовање подразумевају писане испите из следећих предмета:

− Српски језик

− Тест опште културе и

− Историја уметности (одговор на изабрану тему).
Испити се полажу према програмима општег и/или средњег уметничког 

образовања. Време предвиђено за писање одговора за свако питање је 1 сат.
Испити се обављају у просторијама Одсека за примењену и ликовну 

уметности Филолошко- уметничког факултета у Крагујевцу – у згради Фа-
култета инжењерских наука (некадашњег Машинског факултета, ул. 
Сестре Јањић бр. 6 и ОШ „Ђура Јакшић“, Кајмакчаланска бр. 59).
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