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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ
који су завршили студије на Вишој школи ликовних и примењених уметности
Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, Одсек за
уметност и дизајн као правни следбеник Високе школе ликовних и примењених
уметности струковних студија и Више школе ликових и примењених уметности ће
лицима која су завршила Вишу школу ликовних и примењених уметности (даље:
Виша школа) на студијама у трогодишњем трајању према прописима који су били
на снази до ступања на снагу Закона о високом образовању – Одсек Дизајнер графике,
Одсек Наставник ликовне културе и Одсек Декорација ентеријера и аранжирање на
лични захтев издати Потврду којом се утврђује да је стручни назив стечен
завршавањем студија у трогодишњем трајању према прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању изједначен у погледу права која из њега
произилазе са стручним називом који се стиче завршавањем основних струковних
студија са назнаком првог степена високог образовања (180 еспб) из поља
уметности.
Захтев (образац захтева се добија у Студентској служби Одсека за уметност и
дизајн) и уз њега се прилаже:
1. Фотокопија дипломе о завршеној Вишој школи (оригинал на увид)
2. Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за лица која су након издавања
дипломе променила презиме)
3. Доказ о уплати таксе у износу од 3.000,00 дин.
*Уплата се врши на рачун бр. 840-0000002105666-61 са позивом на број 333 - 39
Лица која су завршила вишу школу у трогодишњем трајању заинтересована за
упис на мастер струковне студије, приликом конкурисања за полагање
пријемног испита за упис на мастер струковне студије достављају:
1. Пријаву на конкурс – добија се у Одсеку за уметност и дизајн
2. Диплому о завршеној вишој школи
3. Потврду о изједначавању стручног назива
4. Уверење о положеним испитима
5. Извод из матичне књиге рођених
6. Уверење о држављанству
7. Портфолио – дигиталну презентацију радова на УСБ флешу из области за коју се
кандидат пријављује са биографијом.
8. Оригинални примерак уплатнице као доказ о уплати накнаде за полагање испита за
проверу сколности и способности.

* Уплата се врши на рачун бр. 840-0000002105666-61 са напоменом за:
- Студијски програм Дизајн- 5000,00 дин, позив на број: 333-52
- Студијски програм Аудиовизуелне композиције- 9000,00 дин, позив на број: 333-53.
* Оригинали докумената (наведена у тачки 2. до 6. ) доносе се на увид приликом пријаве на
конкурс, а фотокопије које не морају бити оверене се задржавају.
Лицима која су завршила

Вишу школу на студијама

у двогодишњем

трајању

према прописима који су били на снази до ступања на снагу Закона о високом
образовању на Одсеку тј. образовном профилу Наставник ликовне културе, Дизајнер
графике, Аранжер и Аранжер декоратер утврдиће се додатни садржаји који ће по
обиму, садржају, циљевима и исходима задовољавати минималне захтеве о укупном
раду лица за завршетак основних струковних студија, а Обавештење о томе биће
накнадно објављено.
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