МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ
ФAКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА ФАКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТ И
ДИЗАЈН

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се допуне и измене Правилника о упису студената (у
даљем тексту Правилник) на студијске програме Основне академске студије, Мастер
академске студије и Докторске академске студије Факултета за уметност и дизајн (у
даљем тексту Факултет) Мегатренд универзитета у Београду (у даљем тексту
Универзитет). Правилник је усклађен са Статутом Мегатренд универзитета и
Правилником о студирању на Мегатренд универзитету, при чему се овим правилником
посебно прецизирају допуне и измене које се односе на процедуру и унапређење
квалитета избора будућих студената. Правилник доноси Наставно-уметничко-научно
веће Факултета за уметност и дизајн, на седници одржаној 24.7.2015. године, а у циљу
отклањања недостатака изнетих у Мишљењу КАПК, датом поводом поднетог Одговора
Факултета на добијени Акт упозорења.
Члан 2.
На предлог стручног органа високошколске једнице (већа), Сенат утврђује број
студената који се уписују на студијске програме који се организују на Универзитету,
односно на високошколским установама у његовом саставу. На предлог Сената, Савет
Универзитета доноси одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских
програма који се организују на Универзитету, односно високошколским јединицама у
његовом саставу, као и броју студената који се финансирају из средстава Мегатренд
универзитета (буџета Универзитета) за наредну школску годину.
Члан 3.
На предлог стручног органа високошколске једнице (већа), Сенат доноси одлуку о
расписивању конкурса за упис на студије. Конкурс се објављује најкасније пет месеци
пре почетка школске године. Конкурс садржи:
1. број студената за сваки студијски програм који се организује на Универзитету,
односно на високошколским установама у његовом саставу;
2. услове за упис;
3. мерила за утврђивање редоследа кандидата;
4. поступак спровођења конкурса;
5. начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед;
6. висину школарине за домаће и стране држављане;
7. број студената који се финансира из буџета Универзитета.

Савет Универзитета доноси одлуку о висини школарине.
Члан 4.
Студент не може истовремено да се финансира из буџета Универзитета на два
студијска програма која организује Универзитет.
Члан 5.
Услови и начин финансирање студената из буџета Универзитета уређује се одлуком
Савета Универзитета за сваку школску годину.
Члан 6.
Број студената који се финансира из буџета Универзитета утврђује за сваки факултет
појединачно Савет Универзитета за сваку школску годину.
II УСЛОВИ ЗА УПИС
Члан 7.
У прву годину основних академских студија (студија првог степена) на Факултету за
уметност и дизајн, може се уписати лице које има средње образовање у
четворогодишњем трајању, односно лице које нема завршен четврти разред средње
школе у четворогодишњем трајању или има завршено средње образовање у
трогодишњем трајању, под условом да положи допунски испит за упис у прву годину
основних академских студија (у даљем тексту Допунски испит).
Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на Факултету за
уметност и дизајн обавезни су да положе испит за проверу склоности и способности.
Под положеним испитом за проверу склоности и способности подразумева се
постизање најмање 55% укупног броја поена на сваком од делова испита.
Редослед кандидата за упис у прву годину студија првог степена утврђује се на основу
општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на испиту
за проверу склоности и способности, односно на основу општег успеха постигнутог у
средњем образовању, резултата постигнутих на допунском испиту за упис у прву
годину основних академских студија и резултата постигнутих на испиту за проверу
склоности и способности, за студенте који немају завршено средње оразовање у
четворогодишњем трајању.
Ранг-листа сачињава се према укупном броју поена сваког кандидата по утврђеним
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 поена.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих
предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. Код кандидата који немају
завршено средње образовање у четворогодишњем трајању, средњи успех на допунском

испиту за упис у прву годину основних академских студија замењује просечну оцену у
четвртом разреду. По овом основу кандидат може стећи најмање 8, а највише 20 поена.
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Средњи успех на допунском испиту за упис у прву годину основних академских
студија рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат постиже на испиту за проверу склоности и способности,
оцењује се од 0 до 80 поена.
Факултет утврђује Привремену ранг-листу свих кандидата са укупним бројем поена
стеченим по свим критеријумима утврђеним овим правилником. За кандидате са
нострификованом дипломом средње школе утврђује се посебна Привремена ранг-листа.
Уколико два или више кандидата имају једнак број поена, редослед на Привременој
ранг-листи утврђује се на основу критеријума:
1. Поштовања различитости и подржавања студената који припадају мањинским
заједницама,
2. Поштовања различитости и подржавања студената са посебним потребама,
3. На основу додатног мишљења Комисије за пријем студената
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на Привременој ранг-листи није
утврђен на начин предвиђен Правилником, може поднети жалбу Већу факултета у року
од три дана од дана објављивања Привремене ранг листе. Веће факултета доноси
решење по жалби у року од 24 часа од њеног пријема.
Након одлучиваља по приспелим жалбама, Факултет утврђује и објављује Коначну
ранг-листу свих кандидата са укупним бројем поена стеченим по свим критеријумима
утврђеним овим правилником.
Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном
року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на
Коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.
На основу наведених мерила из овог члана, Факултети саставља ранг-листу
пријављених кандидата.
Право на упис стиче кандидат који је на ранг-листи рангиран у оквиру броја студената
из члана 2. овог правилника.
Члан 8.
На основне академске студије може се без полагања испита за проверу склоности и
способности уписати:

1. Лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена на
Факултету за уметност и дизајн (када уписује други модул) или на сродној
високошколској установи,
2. Студент основних студија друге сродне високошколске установе,
3. Лице коме је престао статус студента на Факултету за уметност и дизајн,
4. Лице које је положило пријемни испит или испит за провeру склоности и
способности на одговарајућој сродној високошколској установи
Право из става 1. овог члана остварује се на лични захтев.
О праву из става 2. овог члана одлучује надлежна Комисија.
Члан 9.
Сродном високошколском установом сматра се високошколска установа која припада
ужој области примењених уметности и дизајна, ликовних уметности и архитектуре.

Члан 10.
У прву годину мастер академских студија (студија другог степена) може се уписати
лице које је завршило основне академске студије на сродној високошколској установи,
остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8,00.
Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије на Факултету за
уметност и дизајн обавезни су да положе Пријемни испит.
Редослед кандидата за упис на студије другог степена утврђује се на основу општег
успеха постигнутог на основним академским студијама и резултата постигнутих на
пријемном испиту.
Ранг-листа сачињава се према укупном броју поена сваког кандидата по утврђеним
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 поена.
Под општим успехом на основним академским студијама подразумева се просечна
оцена постигнута током студија првог степена помножена са три. По овом основу
кандидат може стећи најмање 24,00, а највише 30 поена.
Општи успех на основним академским студијама рачуна се заокруживањем на две
децимале.
Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 70 поена.
Факултет утврђује Привремену ранг-листу свих кандидата са укупним бројем поена
стеченим по свим критеријумима утврђеним овим правилником. За кандидате са
нострификованом дипломом студија првог степена утврђује се посебна Привремена
ранг-листа.

Уколико два или више кандидата имају једнак број поена, редослед на Привременој
ранг-листи утврђује се на основу критеријума:
1. Поштовања различитости и подржавања студената који припадају мањинским
заједницама,
2. Поштовања различитости и подржавања студената са посебним потребама,
3. На основу додатног мишљења Комисије за пријем студената.
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на Привременој ранг-листи није
утврђен на начин предвиђен Правилником, може поднети жалбу Већу факултета у року
од три дана од дана објављивања Привремене ранг листе. Веће факултета доноси
решење по жалби у року од 24 часа од њеног пријема.
Након одлучиваља по приспелим жалбама, Факултет утврђује и објављује Коначну
ранг-листу свих кандидата са укупним бројем поена стеченим по свим критеријумима
утврђеним овим правилником.
Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном
року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на
Коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.
На основу наведених мерила из овог члана, Факултети саставља ранг-листу
пријављених кандидата.
Право на упис стиче кандидат који је на ранг-листи рангиран у оквиру броја студената
из члана 2. овог правилника.
Члан 11.
У прву годину студија трећег степена (докторске академске студије) може се уписати
лице:
1. Које је завршило мастер академске студије на сродној високошколској установи,
остваривши током претходног школовања најмање 300 ЕСПБ бодова, са
просечном оценом најмање 8,50,
2. Које је стекло стручни назив дипломирани са просечном оценом најмање 8,50,
на сродној високошколској установи изједначен са академским називом мастер,
у складу са законом,
3. Које је стекло академски степен магистра уметности са просечном оценом
најмање 8,50, на сродној високошколској установи.
Лицу које има академски назив магистра уметности признаје се једна студијска година
на студијама трећег степена.
Лице из става 2. овог члана полаже све испите утврђене програмом студија трећег
степена.

Кандидати који конкуришу за упис на докторске академске студије на Факултету за
уметност и дизајн обавезни су да положе пријемни испит.
Редослед кандидата за упис у прву годину студија трећег степена утврђује се на основу
општег успеха постигнутог на претходно завршеним студијама и резултата
постигнутих на пријемном испиту.
Ранг-листа сачињава се према укупном броју поена сваког кандидата по утврђеним
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 поена.
Под општим успехом на претходно завршеним студијама подразумева се просечна
оцена постигнута током студија помножена са три. По овом основу кандидат може
стећи најмање 25,50, а највише 30 поена.
Општи успех на претходно завршеним студијама рачуна се заокруживањем на две
децимале.
Резултат који кандидат постиже на испиту за проверу склоности и способности,
оцењује се од 0 до 70 поена.
Факултет утврђује Привремену ранг-листу свих кандидата са укупним бројем поена
стеченим по свим критеријумима утврђеним овим правилником. За кандидате са
нострификованом дипломом претходно завршених студија утврђује се посебна
Привремена ранг-листа.
Уколико два или више кандидата имају једнак број поена, редослед на Привременој
ранг-листи утврђује се на основу критеријума:
1. Поштовања различитости и подржавања студената који припадају мањинским
заједницама,
2. Поштовања различитости и подржавања студената са посебним потребама,
3. На основу постигнутих уметничких резултата
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на Привременој ранг-листи није
утврђен на начин предвиђен Правилником, може поднети жалбу Већу факултета у року
од три дана од дана објављивања Привремене ранг листе. Веће факултета доноси
решење по жалби у року од 24 часа од њеног пријема.
Након одлучиваља по приспелим жалбама, Факултет утврђује и објављује Коначну
ранг-листу свих кандидата са укупним бројем поена стеченим по свим критеријумима
утврђеним овим правилником.
Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном
року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на
Коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.
На основу наведених мерила из овог члана, Факултети саставља ранг-листу
пријављених кандидата.

Право на упис стиче кандидат који је на ранг-листи рангиран у оквиру броја студената
из члана 2. овог правилника.
Члан 12.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин.
Висина школарине за стране држављане утврђује се одлуком Савета Универзитета.
Лице из става 1. овог члана може се уписати на студије ако познаје језик на коме се
изводи настава, што доказује уверењем овлашћене комисије.
Проверу знања језика на коме се изводи настава врши комисија коју именује Сенат
Мегатренд универзитета.
Страни држављанин приликом уписа, поред остале документације, подноси доказ о
здравственом осигурању за школску годину коју уписује.
III ДОПУНСКИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Члан 13.
Лице из члана 7. овог правилника полаже допунски испит за упис у прву годину
основних академских студија из предмета:
1.
2.
3.
4.

Српски јези и књижевност
Историја уметности
Филозофија
Страни језик

Испит се полаже у целости по програму уметничких школа за средње образовање за
четврти разред.
Делове допунског испита за упис у прву годину основних академских студија из става
1. овог члана, кандидат полаже пред трочланом комисијом коју одреди Веће Факултета.
На сваком од делова испита кандидат добија оцену изражену бројчаном вредношћу од
1 (није положио) до 5 (одличан).
Сматра се да је кандидат положио допунски испит за упис у прву годину основних
академских студија уколико је на сваком од делова испита добио најмање оцену 2
(довољан).
Допунски испит за упис у прву годину основних академских студија полаже се у
писаној форми.

IV ИСПИТ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
Члан 14.
Лица који конкуришу за упис на Факултет за уметност и дизајн полажу испит за
проверу склоности и способности пред Комисијом за пријем студената (у даљем тексту
Комисија) коју именује Веће Факултета.
За сваки од делова испита склоности и способности именује се посебна трочлана
Комисија.
Рад Комисије координира Председник комисије за пријем студената, којег именује
Веће Факултета.
Комисија лицима која конкуришу за упис на Факултет за уметност и дизајн додељује
поене према скали утврђеном овим правилником, при чему максимални број поена
износи 80.
Члан 15.
Лица који конкуришу за упис на основне академске студије на Факултету за уметност и
дизајн полажу испит за проверу склоности и способности који обухвата:
1.
2.
3.
4.

Цртање,
Сликање,
Тест из историје уметности, опште културе и информисаности,
Испит склоности и способности из уже струке за коју се конкурише

Испит из Цртања обухвата цртање фигуре према моделу, на формату 70х100 цм, у
техници угљен, графитна оловка, суви пастел и сл. Време за рад је четири сата.
Испит из Сликања обухвата сликање мртве природе, на формату 70х100 цм, у техници
темпера, гваш, акварел. Време за рад је четири сата.
Тест из историје уметности, опште културе и информисаности обухвата тест отворенозатвореног типа према припремном материјалу који утврди Веће Факултета за уметност
и дизајн. Време за рад је четрдесет минута.
Испит склоности и способности из уже струке за коју се конкурише обухвата:
1. Идејни пројекат из уже струке за коју се конкурише (Време за рад је четири
сата),
2. Разговор са Комисијом према модулима, решавање задатка из уже области,
оцена поднете мапе радова.

Члан 16.
Испит склоности и способности из уже струке за коју се конкурише, према модулима,
обухвата:
Модул 1: Графички дизајн
Идејни пројекат из уже
струке за коју се
конкурише

Идејни пројекат плаката или амбалаже.
Формат 50х70 цм. Техника по избору.

Разговор са Комисијом
према модулима, решавање
конкретног задатка, оцена
поднете мапе радова

Решавање задатка: идејно решење знака
Разговор о раду и поднетој мапи
Оцена поднете мапе од десет радова из
области графичког дизајна, на формату
50х70 цм, техника по избору.

Модул 2: Индустријски дизајн
Идејни пројекат из уже
струке за коју се
конкурише

Идејни пројекат из области дизајна
производа или дзајна возила. Формат
50х70 цм. Техника по избору.

Разговор са Комисијом
према модулима, решавање
конкретног задатка, оцена
поднете мапе радова

Решавање задатка:
употребног предмета

идејно

решење

Разговор о раду и поднетој мапи
Оцена поднете мапе од десет радова из
области индустријског дизајна, на
формату 50х70 цм, техника по избору.

Модул 3: Дизајн ентеријера
Идејни пројекат из уже
струке за коју се
конкурише

Идејни пројекат из области дизајна
ентеријера. Формат 50х70 цм. Техника
по избору.

Разговор са Комисијом
према модулима, решавање
конкретног задатка, оцена
поднете мапе радова

Решавање
простора

задатка:

тест

Разговор о раду и поднетој мапи

схватања

Оцена поднете мапе од десет радова из
области дизајна ентеријера, на формату
50х70 цм, техника по избору.

Модул 4: Модни дизајн
Идејни пројекат из уже
струке за коју се
конкурише
Разговор са Комисијом
према модулима, решавање
конкретног задатка, оцена
поднете мапе радова

Идејни пројекат савременог женског или
мушког модела на основу колористичког
предлошка. Формат 50х70 цм. Техника
по избору.
Решавање задатка: идејно решење
модног асесоара
Разговор о раду и поднетој мапи
Оцена поднете мапе од десет радова из
области модног дизајна, на формату
50х70 цм, техника по избору.

Модул 5: Сценографија
Идејни пројекат из уже
струке за коју се
конкурише

Идејни пројекат сценског простора.
Формат 50х70 цм. Техника по избору.

Разговор са Комисијом
према модулима, решавање
конкретног задатка, оцена
поднете мапе радова

Решавање
задатка:
од
понуђених
елемената сачинити нову композиццију
за сценски простор.
Разговор о раду и поднетој мапи
Оцена поднете мапе од десет радова из
области сценографије, на формату 50х70
цм, техника по избору.

Члан 17.
Сваки од наведених делова испита за проверу склоности и способности из члана 15.
доноси одређен максимални број поена, који се утврђује према следећој скали:
Цртање

15

Сликање

15

Тест из историје уметности,
опште културе и
информисаности

10

Идејни пројекат из уже струке
за коју се конкурише

20

Разговор са Комисијом према
модулима, решавање
конкретног задатка, оцена
поднете мапе радова

20

Сматра се да је лице које конкурише за упис положило Испит за проверу склоности и
способности уколико је на сваком од делова наведених у ставу 1. овог члана стекло
најмање 55% од укупно предвиђеног броја поена.
Укупан број поена на испиту за проверу склоности и способности израчунава се
сабирањем стечених поена на сваком од посебних делова испита дефинисаних ставом
1. овог члана.
Члан 18.
Лица који конкуришу за упис на мастер академске студије на Факултету за уметност и
дизајн полажу Пријемни испит.
Кандидат може остварити највише 100 поена, и то:
1. Највише 30 поена за успех на претходно завршеним студијама (просечна оцена
х3),
2. Највише 70 поена за успех на пријемном испиту.
Пријемни испит обавља се на основу разговора са кандидатом заједно са прегледом
подете документације и радова.
Сви кандидати подносе:
1. Биографију са списком реализованих радова
2. Мотивационо писмо

3. Мапу од десет радова из области примењених уметности и дизајна, димензија
50х70 цм.
Члан 19.
Лица који конкуришу за упис на докторске академске студије на Факултету за уметност
и дизајн полажу Пријемни испит.
Пријемни испит обавља се на основу разговора са кандидатом заједно са прегледом
поднете документације и радова.
Кандидат може остварити највише 100 поена, и то:
1. Највише 30 поена за успех на претходно завршеним студијама (просечна оцена
х3),
2. Највише 70 поена за успех на пријемном испиту.
Кандидати су у обавези да пред Комисијом усмено образложе планирани уметничкоистраживачки пројекат. Кандидати подносе:
1. Биографију
2. Портфолио за студијски програм примењене уметности са самосталним
радовима кандидата и списак реализованих радова, односно излаганих решења.
3. Мотивационо писмо у коме кандидат наводи планирани уметничкоистраживачки пројекат
4. Мапу од десет радова из области примењених уметности и дизајна, димензија
50х70 цм.
Кандидат остварује поене по основу следећих критеријума:
1. Оправданост уметничког пројекта (вреднује се са највише 30 поена)
2. Излагање, у трајању од 15 минута (аргументованост, изражавање, мотивисаност
и опредељеност, процена професионалног успеха кандидата, вреднује се са
највише 20 поена)
3. Оцена поднете мапе радова (вреднује се са највише 20 поена)
V УПИС НА ВИШУ ГОДИНУ СТУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА
Члан 20.
Студент високошколске установе Мегатренд универзитета уписује вишу годину
студија пошто оствари најмање 37 ЕСПБ бодова са сваке претходне године студија.
Студент из претходног става уписује годину студија закључно са истеком последњег
испитног рока претходне школске године.
Студент који није остварио најмање 37 ЕСПБ бодова уписује поново исту годину,
однoсно врши обнову године и њој припадајућих предмета из којих није положио
испит.

VI НАСТАВАК СТУДИЈА ПО ПРЕСТАНКУ СТАТУСА СТУДЕНТА
Члан 21.
Студент коме је престао статус студента има право да се упише на годину студија
сходно броју ЕСПБ бодова према важећем образовном програму и условима
студирања.
Студент из става 1. овог члана дужан је да достави: уверење о положеним испитима,
оригинал дипломе на увид, оверену копију дипломе и додатак дипломе.
Надлежна комисија доноси одлуку поводом молбе студента за наставак студија.
VII ПРОДУЖЕЊЕ СТАТУСА АКТИВНОГ СТУДЕНТА – АПСОЛВЕНТСКОГ
СТАЖА
Члан 22.
Студенти основних студија који су одслушали наставу на свим годинама студија
уписаног студијског програма, а нису положили све испите (и друге обавезе предвиђене
студијским програмом: завршни рад и др.) продужавају статус активног студента
уписом апсолвентског стажа.
Апсолвентски стаж се уписује на период:
1. Од годину дана (од 1. октобра до 30. септембра),
2. Од шест месеци (од 1. октобра до 31. марта и/или од 1. априла до 30.септембра)
Студент – апсолвент продужава статус активног студента уплатом накнаде:
1. За вредност пренетих ЕСПБ бодова на период од годину дана (од 1. октобра до
30. септембра), при чему вредност бода износи 1/120 цене школарине за текућу
школску годину.
2. У висини 1/ 4 школарине на период од 6 месеци (од 1.октобра до 31. марта и/или
од 1. априла до 30. септембра).
Студентима у статусу апсолвента омогућава се полагање испита у испитним роковима
који се одржавају сваког месеца (сем августа).
Статус активног студента – апсолвента може се продужавати до истека двоструког
броја година трајања студијског програма.
Декан доноси одлуку о продужетку рока за завршетак студирања, на образложену
молбу студента.

VII НАСТАВАК СТУДИЈА НАКОН СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ
Члан 23.
Студент који је дипломирао на одговарајућем модулу или одсеку на сродној вишој
двогодишњој школи и остварио 120 ЕСПБ бодова може да упише трећу годину студија
на високошколској установи Мегатренд Универзитета без обавеза полагања
диферецијалних испита.
Студент који је дипломирао на одговарајућем модулу или одсеку на сродној
високошколској установи у трогодишњем трајању и остварио 180 ЕСПБ бодова уписује
четврту годину студија одговарајуће високошколске установе Мегатренд универзитета,
без обавезе полагања диференцијалних испита.
Студенти из става 1. и 2. овог члана уписују наредну годину студија закључно са
истеком последњег испитног рока претходне школске године високошколске установе
на којој је стечена диплома.
Студенти из става 1. и 2. овог члана дужни су да доставе уверење о положеним
испитима, оригинал дипломе на увид, оверену копију дипломе и додатак дипломе.
Члан 24.
Студенту, који је дипломирао на сродној високошколској установи (остварио 240 ЕСПБ
бодова), признаје се 180 ЕСПБ бодова и омогућава упис на IV годину студија
високошколске
установе Мегатренд
универзитета
уз
обавезу полагања
диференцијалних испита које одреди Комисија.
Диференцијални испити из става 1. овог члана се оцењују и израчунава се њихова
средња оцена (D) и одговарајући коефицијент (К), који је једнак укупном броју ЕСПБ
бодова диференцијалних испита подељеним са 180, а затим се просечна оценa (P) из
јавне исправе стечене на високошколској установи, на основу које се врши упис,
коригује на нову вредност која је једнака P + K (D - P).
Студенту из става 1. овог члана се, након полагања диференцијалних испита, признаје
180 ЕСПБ бодова, са коригованом просечном оценом из става 2. овог члана.
Просечна оцена студирања добија се на основу средње оцене (S) положених испита на
четвртој години студија на високошколској установи у саставу Мегатренд универзитета
(S = збир оцена подељен бројем оцена) и просечне (кориговане) оцене (P) из става 4
овог члана, према формули (4P + S) / 5 .
Студенти из става 1. овог члана уписују IV годину студија закључно са истеком
последњег испитног рока претходне школске године високошколске установе на којој
је стечена диплома, а најкасније до краја новембра у години у којој се упису на
високошколску установу Мегатренд универзитета.
Диференцијални испити се могу полагати у редовним и апсолвентским роковима током
уписане школске године.

VIII МОБИЛНОСТ НА ФАКУЛТЕТУ
Члан 25.
Студенту се може омогућити прелазак с једног модула на други на начин и под
условима прописаним овим Правилником.
Члан 26.
Студент који прелази са једног на други модул Факултета за уметност и дизајн може
уписати исту или вишу годину студија у односу на годину са које врши прелаз без
обавезе полагања дифенцијалних испита или уз обавезу полагања истих, што је у
надлежности Комисије за решавање молби, жалби и приговора (у даљем тексту:
Комисија).
Студент уз молбу прилаже уверење о положеним испитима.
Комисија из става 1. овог члана одређује број недостајућих ЕСПБ бодова и крајњи рок
за полагање диференцијалних испита.
Прелазак студената из става 1.овог члана може се вршити у току школске године под
условом да је кандидат који врши прелаз у статусу студента (статус студента има и
студент чија права и обавезе мирују).
Признавање испита и ЕСПБ бодова врши се према правилима ЕСПБ Мегатренд
универзитета, а од стране Комисје из става 1. овог члана.
Признавањем испита признаје се и оцена којом је студент оцењен на испиту.
IX МОБИЛНОСТ ИЗМЕЂУ УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 27.
Студент има право да у току студија проведе одређено време (семестар или студијску
годину) на другој установи високог образовања у земљи или иностранству,
посредством међународних програма за размену студената (SOCRATES, ERASMUS,
DAAD и слично), или на бази билатералних уговора између универзитета.
У складу са уговором који студент закључује са универзитетом, признаје му се
остварени број ЕСПБ бодова.
Размена студената не подразумева издавање дипломе, односно стицање степена од
стране универзитета на коме борави, уколико уговором између универзитета није
уређено издавање заједничке дипломе, односно признавање степена.

Члан 28.
Уз захтев за боравак на другој установи високог образовања, прилажу се оригинална
документа предвиђена ЕСПБ правилима за промену места студирања, и то:
1. Формулар за пријављивање студента на другу високошколску институцију
(Student application form);
2. Уговор о студирању на другој високошколској институцији (Learnig Agreement);
3. Препис оцена (Transcript of Records);
4. Информациони пакет (Информатор) (Information Pakage).
Задатке у вези с административним и академским аспектима ЕСПБ-а (информисање
студената, помоћ код припреме докумената, комуникација између матичне
универзитетске јединице и институције, помоћ код укључивања гостујућих студената у
образовни програм) обавља Сектор за међународну сарадњу Универзитета.
Члан 29.
Студент који је боравио на другом универзитету може се вратити на студијски програм
универзитета који је започео, а на његов статус примењују се одредбе овог правилника.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

Проф. Јелена Ивановић Војводић
Декан Факултета за уметност и дизајн

