У циљу неговања културних активности студената Универзитета у Новом Саду,
Универзитет у Новом Саду расписује

ПОЗИВ
за учешће студената Универзитета у Новом Саду у програму организоване посете
позоришту: представа „Госпођа министарка“ 30. 3. 2020.
(Позориште Бошко Буха, Београд)

Програм организоване посете
Подаци о позоришној представи (назив, датум, време и место позоришне представе):
„Госпођа министарка“, 30. март 2020. године, 19.30 часова, Позориште „Бошко Буха“, Београд.
Програм организоване посете позоришној представи обухвата:
- полазак у 16.00 часова, испред зграде Ректората Универзитета у Новом Саду,
- директну вожњу до позоришта „Бошко Буха“, Београд,
- слободно време до почетка представе у 19.30 часова
- по завршетку представе повратак у Нови Сад (око поноћи).
Аранжман и трошкови реализације активности
За учеснике организоване посете обезбеђени су без накнаде: превоз туристичким аутобусом и карта за
позориште. У случају учешћа студената Универзитета у Новом Саду који студирају на факултетима у
Сомбору, Суботици и Зрењанину биће посебно организован превоз до Новог Сада, како би се
прикључили групи за пут у Београд, као и превоз од Новог Сада до наведених градова, након повратка
групе у Нови Сад.
Трошкове аранжмана сноси Универзитет у Новом Саду.
Реализацију програма организоване посете финансијски је подржао Покрајински секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност.
Услови учешћа
Право учешћа имају редовни студенти свих година основних и интегрисаних студија, као и студенти
мастер академских студија, на свим факултетима у саставу Универзитета.

Број слободних места за учешће студената у организованој посети је 45, од чега је 40 места планирано
за студенте основних и интегрисаних студија (подгрупа 1), а 5 места за студенте мастер студија
(подгрупа 2). У случају недовољног броја студената за попуњавање слободних места у једној од
наведених подгрупа, слободна места могу бити прерасподељена до пуног искоришћења укупног броја
слободних места.
Студенти изабрани на основу овог позива не плаћају цену аранжмана организоване посете.
У случају да одабрани студент одустане од учешћа у програму организоване посете, могућност учешћа
у програму може бити понуђена првом следећем студенту рангираном после последњег рангираног
студента одабраног за учешће упрограму.

Селекција кандидата
У случају већег броја пријављених кандидата од броја слободних места, примењују се следећи
критеријуми за одабир студената за учешће у програму организоване посете:
• укупна просечна оцена у досадашњем току студија,
• укупан број стечених ЕСПБ бодова у досадашњем току студија и
• трајање досадашњег студирања.
За подгрупу 1, редослед кандидата утврђује се израчувањем укупног броја бодова (Бб):
Бб =

По
Об
+
10,00 Тс × 60

при чему је:
• По – укупна просечна оцена у досадашњем току студија,
• Об – укупан број остварених ЕСПБ бодова у досадашњем току студија
• Тс – укупно трајање досадашњег студирања у годинама, рачунато од године првобитног уписа
у прву годину студија закључно са претходном школском годином1.
За подгрупу 2, редослед кандидата утврђује се израчувањем укупног броја бодова (Бб):
Бб = Бб(1) + Бб(2)
при чему је:
По(1)
Об(1)
+
10,00 Тс(1) × 60
По(1) – укупна просечна оцена остварена на претходно завршеним основним академским
студијама,
Об(1) – укупан број ЕСПБ бодова остварених на претходно завршеним основним академским
студијама,
Тс(1) – укупно претходно завршених основних академских студија, рачунато од године
првобитног уписа у прву годину студија закључно са претходном школском годином.
Бб(1) =

•
•
•

Бб(2) =

1

По(2)
Об(2)
+
10,00 Тс(2) × 60

За студенте уписане први пут у прву годину основних или интегрисаних студија, узима се вредност Тс(1) = 0,5.

•
•
•

По(2) – укупна просечна оцена у досадашњем току мастер студија,
Об(2) – укупан број остварених ЕСПБ бодова у досадашњем току мастер студија
Тс(2) – укупно трајање досадашњег студирања у годинама, рачунато од године првобитног
уписа у прву годину мастер студија, закључно са претходном школском годином2.

Рокови и начин пријаве
Рок за пријаву је 18. март 2020. године.
Потребна документација за пријаву студената на основним и интегрисаним студијама је попуњени
пријавни образац. Потребна документација за пријаву студената на мастер студијама је попуњени
пријавни образац, уз достављање документације о претходно завршеним основним студијама, која
садржи податке о години уписа студија, години завршетка студија, укупно стеченим ЕСБП бодовима и
укупно оствареној просечној оцени (на пример, скенирано уверење о завршеним студијама или
диплому).
Студентска служба Универзитета у Новом Саду ће извршити проверу тачности података о текућим
студијама унетих у пријавни образац.
Пријаве се подносе електронским путем, попуњавањем онлајн обрасца:
https://forms.gle/1hFqqDLFcAk4UNiHA.
Непотпуне или неблаговремене пријаве, као и пријаве са нетачним подацима, неће бити узете у
разматрање.
Студенти који су се пријавили за учешће у програму организоване посете биће обавештени о
резултатима до 23. марта 2020. године путем мејла.
Контакт подаци за детаљније информације: Универзитет у Новом Саду, Центар за информисање и
односе с јавношћу, kultura@uns.ac.rs, (021) 485 2048.
_________________________________

О представи „Госпођа министарка“
Из описа представе:
„Овога пута „Бошко Буха“ донело је представу не само намењену одраслима, већ и њиховом отрежњењу.
У Нушићевом комаду су апострофиране слабости нашег друштва којих се нисмо ослободили ни скоро
100 година касније од када их је писац препознао: жеља за влашћу и моћи, полтронство, удвориштво,
превара, поквареност, неваспитање. Комад је постављен тако да осветли пре свега лик министарке, коју
први пут игра мушкарац (Горан Јевтић) и то на маестралан начин. Њена (његова) порука, коју на
тренутак изговара излазећи из Нушићевог комада на најлепши начин, гласи да не треба да се осећамо
тако сигурни и да будемо инертни зато што смо ушушкани у мрак и удобне фотеље позоришне сале, јер
долази тренутак када ћемо изаћи из ње у нашу тегобну стварност, а ту већ можемо нешто и сами да
урадимо.“

2

За студенте уписане први пут у прву годину мастер студија, узима се вредност Тс(2) = 0,5.

Главне улоге тумаче: Горан Јевтић, Милош Влалукин, Катарина Марковић, Раде Марковић, Бранко
Цвејић, Жарко Степанов и други.
Детаљније информације о представи: https://buha.rs/.

