
 
На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник 

РС“ број 76/2005, 100/2007- аут. тум., 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута 
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 05/2010), члана 13. и 14. 
Правилника о упису студената на студијске програма Универзитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу“ број 06/2007), а поводом Заједничког конкурса Универзитета у 
Нишу за упис студената у прву годину мастер академских студија за академску 
2012/2013. годину, објављеног 13. септембра 2012. године, Универзитет у Нишу, 
Факултет уметности у Нишу објављује  
 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА  
НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

У АКАДЕМСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ 
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1.  ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН  3  

2. ОПШТА МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА 10  

3. ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ   

 Модул: Клавир 
 

2  

 Модул: Гудачки инструменти 
(Виолина, Виолончело, Виола,  
Контрабас) 

1  

 Модул: Дувачки инструменти 
(Флаута, Хорна, Кларинет) 

1  

 
 

Модул: Соло певање 1  

                У К У П Н О: 18  
 

На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је 
завршило одговарајуће основне академске студије, остварило најмање 240 ЕСПБ и које 
положи испит за проверу склоности и способности, односно пријемни испит. 

На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на 
снагу Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/2005, 100/2007- аут. 
тум., 97/2008 и 44/2010), у трајању од најмање 8 (осам) семестара и које положи испит за 
проверу склоности и способности, односно пријемни испит. 

Висина школарине за упис самофинансирајућих студената на студијске програме 
мастер академских студија износи 120.000,00 динара. 

Висина школарине за упис страних држављана на студијске програме мастер 
академских студија износи 1.500,00 €, у динарској противвредности, по средњем курсу 
Народне банке Србије, на дан уплате. 

Студент може уплатити школарину у једнократном износу приликом уписа или у 4 
(четири) једнаке рате. 



 
 
Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме мастер академских 

студија, приликом пријављивања подносе: 
• попуњен пријавни лист; 
• оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању; 
• оргинал Извода из матичне књиге рођених; 
• препис оцена са ЕСПБ бодовима (уколико их има); 
• доказ о уплати накнаде трошкова испита. 
 
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у уторак, 23. октобра и среду 24. 

октобра 2012. године у просторији Службе за наставу и студентска питања, у периоду од 
900 сати до 1400 сати. 
 
       Студијски програм мастер академских студија- Графички дизајн 
 
        Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм мастер академских 
студија– Графички дизајн приликом пријављивања на конкурс, поред наведене 
документације подносе још и 5 (пет) оргиналних дела из области. 
 
      Студијски програм мастер академских студија- Општа музичка 
педагогија 
 
       Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм мастер академских 
студија– Општа музичка педагогија приликом пријављивања на конкурс, поред наведене 
документације подносе још и један приступни рад. 
         
        Студијски програм мастер академских студија- Извођачке 
уметности 
 
       Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм мастер академских 
студија– Извођачке уметности приликом пријављивања на конкурс, поред наведене 
документације подносе и откуцан текст биографије, откуцан текст програма из главног 
предмета и списак значајнијих јавних наступа и добијених награда, са одговарајућом 
документацијом која доказује наведено. 
        Кандидати који конкуришу за упис на Модул– Дувачки инструменти и Модул- 
Соло певање приликом пријављивања на конкурс, поред наведене документације 
подносе и лекарско уверење о здравственом стању издато од стране надлежне 
здравствене установе, не старије од шест месеци. 

Кандидати који нису ангажовали корепетитора дужни су да приложе и нотни 
материјал. 
          Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме мастер академских 
студија обавезни су да положе испит за проверу склоности и способности, односно 
пријемни испит, како би стекли право на рангирање.  
         Редослед кандидата за упис на студијске програме мастер академских студија, 
утврђује се на основу критеријума прописаних Правилником о упису студената на 
студијске програме Факултета. 
        Ако два или више кандидата имају једнак укупан број бодова на Јединственој 
ранг листи, предност има кандидат који је постигао бољи резултат на испиту за проверу 
склоности и способности, односно пријемном испиту. 


