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КОНКУРС
ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
I
Факултет за медије и комуникације у Београду расписује конкурс за упис у
прву годину основних академских студија за студијске програме:
А) КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ – 60 МЕСТА
Б) НОВИНАРСТВО И СТУДИЈЕ МЕДИЈА – 30 МЕСТА
В) ПСИХОЛОГИЈА – 90 МЕСТА
Г) ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ – 40 МЕСТА
Д) СОЦИЈАЛНИ РАД – 60 МЕСТА
Ђ) СТУДИЈЕ ПОЛИТИКЕ-СВЕТ, ОДНОСИ, ЗАЈЕДНИЦЕ – 25 МЕСТА

II
1.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има
завршену средњу школу у четворогодишњем трајању.

2.

Држављанин Републике Србије који је у школској 2018/2019. години средњу
школу завршио у иностранству (или неки од разреда средње школе у
иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре, а коме до
истека последњег дана првог конкурсног рока није издата потврда о започетом
поступку нострификације или решење о нострификацији дипломе о стеченом
средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом
конкурсном року.

3.

На прву годину основних академских студија без полагања пријемног испита
може се уписати:
а)лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена;
б)студент основних академских студија друге високошколске установе;
в)лице коме је престао статус студента у складу са Законом.

4.

Страни држављани, могу се уписати под истим условима као држављани
Републике Србије. Страни држављани полажу пријемни испит и плаћају
школарину а приликом пријаве на Конкурс предају: а) оригинална и преведена
школска сведочанства и решење Министарства надлежног за средње
образовање Републике Србије о нострификацији ових докумената, б) доказ да
владају српским језиком (уверење овлашћене комисије), в) доказ да су

здравствено осигурани за школску годину коју уписују, г) доказ о уплати
накнаде за пријаву на Конкурс
III ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Ранг листа кандидата прави се на основу броја бодова из средње школе и броја
бодова остварених на пријемном испиту.
1. По основу успеха у средњој школи кандидат може стећи највише 40, а
најмање 16 бодова. Општи успех се исказује као збир просечних оцена у првом,
другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2.
2. Успех на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Пријемни испит се
састоји од мотивационог писма, получасовног разговора са Комисијом за упис и
полагања енглеског језика, осим за студијски програм Дигиталне уметности на
ком приликом уписа, кандидати подносе:
1. Колекцију фотографија која представља избор из њиховог дотадашњег рада.
Колекција треба да садржи 10-15 фотографија, формата 10x15цм. Фотографије
треба да буду некаширане и без паспартуа. Коверат у коме се предају треба да
буде потписан именом и презименом кандидата. Фотографије могу да буду и на
ЦД-у потписаним именом и презименом кандидата;
2. ДВД са 1-3 самостално реализованих видео радова у трајању до 5 минута. ДВД који
се предаје треба да буде потписан именом и презименом кандидата;
3. Портфолио од 10 радова из области графичког дизајна у штампаном или дигиталном
облику са именом и презименом кандидата;
4. Мотивационо писмо (предаје се уз пријаву, треба да садржи до 3600 карактера)
Мотивационо писмо треба да садржи одговоре на следећа питања:1. Због чега
желим да студирам дигиталне уметности? 2. Ко сам ја (особине, интересовања и
досадашње активности)? 3. Која су моја очекивања од студија?
Напомена: кандидати нису дужни да припреме све под тачкама од 1 до 3, већ из области
по избору (фотографија или видео или графички дизајн).
Пријемни испит за студијски програм Дигиталне уметности:
За упис на овај студијски програм, кандидати полажу испит за проверу посебних
склоности и способности за студирање дигиталних уметности, теста знања
енглеског језика и интервју са Комисијом, који има за циљ да провери мотивацију
кандидата за студирање на одабраном смеру студија.
Пријемни испит се састоји из три дела у два дана.
Први дан
Први део - Писмени тест из опште културе и тест из енглеског језика.
Други део - Пројектни задатак - визуелна реакција на видео - за проверу склоности и
креативних способности кандидата: кандидатима ће бити пуштен кратак видео по
избору комисије на који ће кандидати визуелно реаговати тако што ће направити
сопствени рад у једној од понуђених форми:
скица
концепт за плакат
концепт за wеб сајт
фотографија
кратак видео
или форма по избору кандидата.
Кандидати ће имати на располагању опрему факултета и 4 сата за реализацију рада.
Други дан
Трећи део
Интервју (разговор са Комисијом)
Током разговора испитују се склоности и креативне способности кандидата, његова општа
интересовања и подобност за студије као и одбрана пројектног задатка кандидата.
Начин утврђивања ранг листе кандидата
За укупну оцену кандидата вреднују се следећи елементи: успех у претходном

школовању, успех на пријемном испиту и вредновање приложених уметничких
радова. Коначни збир оцена утиче на формирање ранг листе кандидата.
Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по
утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова:
- највише 40 бодова на основу општег успеха у средњој школи;
- највише 60 бодова на основу успеха на пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из
свихпредмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два).
По овомоснову кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи
успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат постиже на класификационом испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.
По овом основу кандидат може стећи најмање 5, а највише 20 бодова из сваког
сегмента пријемног испита: тестова из опште културе и енглеског (највише 10
бодова по тесту), пројектног задатка и интервјуа.
Пријаве на конкурс примају се 10. и 11. јуна 2019. године.
Полагање пријемног испита обавиће се 13. јуна 2019. године према распореду који
ће бити објављен на сајту Факултета.
Јединствена привремена ранг листа биће објављена најкасније до 17. јуна
2019. године, на сајту Факултета и огласним таблама.
Учесник конкурса може поднети приговор на редослед кандидата на
привременој ранг листи у року од 36 сати од објављивања листе на огласној
табли Факултета. Приговор се подноси Комисији за упис, која доноси
решење у року од 24 часа од пријема приговора.
Кандидат, незадовољан одлуком Комисије може поднети жалбу Декану, као
другостепеном органу, у року од 24 часа од пријема решења Комисије.
Декан, доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
Решење Декана је коначно.
Коначна ранг листа биће објављена најкасније до 24. јуна 2019. Године.
Упис примљених кандидата обавиће се на основу коначне ранг листе, према
распореду који ће бити објављен на огласним таблама и сајту Факултета.
Школарина
Висина школарине на Факултету за медије и комуникације у Београду, у
школској 2019/2020. години за студенте основних академских студија на
студијским програмима – Комуникације и односи са јавношћи, Новинарство и
студије медија и Студије политике: свет, односи, заједнице, износи 2.100
евра, односно 35 евра по ЕСПБ боду у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Висина школарине на Факултету за медије и комуникације у Београду, у
школској 2019/2020. години за студенте основних академских студија на
студијском програму – Психологија, износи 2.500 евра, односно 41,67 евра по
ЕСПБ боду у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
Висина школарине на Факултету за медије и комуникације у Београду, у
школској 2019/2020. години за студенте основних академских студија на
студијском програму – Социјални рад, износи 1.800 евра, односно 30 евра по
ЕСПБ боду у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.

Висина школарине на Факултету за медије и комуникације у Београду, у
школској 2019/2020. години за студенте основних академских студија на
студијском програму – Дигиталне уметности, износи 2.300 евра, односно
38,33 евра по ЕСПБ боду у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате.
Висина школарине на Факултету за медије и комуникације у Београду, за стране
држављане из суседних држава (Републике Словеније, Републике Хрватске,
Босне и Херцеговине, Републике Северне Македоније и Црне Горе), на
студијским програмима из тачке 1. до 4. ове Одлуке, у школској 2019/2020.
години, утврђује се у истом износу који је утврђен у тачкама 1. до 4. ове Одлуке,
у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате.
Висина школарине на Факултету за медије и комуникације у Београду, за остале
стране држављане, на студијским програмима из тачке 1. до 4. ове Одлуке, у
школској 2019/2020. години, утврђује се у износу већем за 20% у односу на
висину школарине утврђене у тачкама 1. до 5. ове Одлуке, у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Други конкурсни рок
Уколико у првом конкурсном року не буде попуњен предвиђен број места за
упис, Факултет за медије и комуникације ће по истом поступку вршити упис у
другом конкурсном року. Пријаве на Конкурс примаће се 09. и 10. септембра
2019. године, а полагање пријемног испита обавиће се 12. септембра 2019.
године.
Приликом пријављивања на Конкурс, кандидати подносе :
-

сведочанстава I, II, III и IV разреда, диплому о завршном испиту и извод из
књиге рођених ( оригинална документа се предају на увид а фотокопије
документа се предају уз пријаву на Конкурс );

‐

припадници српске националне мањине из суседних земаља и писану изјаву о
националној припадности;

‐

особе са хендикепом могу полагати пријемни испит на начин предвиђен
њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са
објективним могућностима факултета. Особа са хендикепом је у обавези да
писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање
пријемног испита и то образложење доставити приликом пријаве на конкурс за
упис на студијски програм.
Пријава
на
Конкурс
се
подноси
путем
сајта
Факултета
https://fmk.singidunum.ac.rs/prijava-za-upis/. Пријаве поднете преко поште
неће се разматрати.
Београд
31. мај. 2019. године

