
 

На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 

76/2005, 100/2007 – аут. тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аут. 

тум., 68/2015 и 87/2016), члана 85. Статута Универзитета у Нишу („Гласник 

Универзитета у Нишу“ број 10/2015), члана 13. и 14. Правилника о упису студената на 

студијске програма Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 

06/2007), тачке 3.2. Заједничког конкурса Универзитета у Нишу за упис студената у прву 

годину мастер академских студија за школску 2016/2017. годину, Факултет уметности 

Универзитета у Нишу објављује  

 

 
Д Р У Г И   К О Н К У Р С Н И   Р О К  

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

 

 
Ред. 

број 

 

Назив студијског програма 

Број студената 

финансираних 

из буџета 

Број 

студената 

који плаћају 

школарину 

Укупан 

број 

студената 

1.   Сликарство / 2 2 

 

2 Графички дизајн 

 

/ 4 4 

3. 

 

Музичка теорија и педагогија              / 

 

7 7 

             У К У П Н О / 13 13 

 

На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је 

завршило одговарајуће основне академске студије, остварило најмање 240 ЕСПБ и које 

положи пријемни испит. 

На Студијски програм мастер академских студија – Музичка теорија и педагогија 

може се уписати и лице које је завршило основне академске студије – Извођачке уметности, 

под условом да пре полагања пријемног испита, положи допунски испит. Допунски испит се 

састоји из главног предмета за који се аплицира на пријемном испиту и наставног предмета 

Методика наставе музичке културе или Методика наставе солфеђа. Захтеви за полагање 

допунског испита одговарају наставним садржајима ових предмета на Студијском програму 

основних академских студија – Музичка теорија и педагогија.   

 
Пријављивање кандидата у другом конкурсном року обавиће се у периоду од 

понедељка, 7. новембра до четвртка, 10. новембра 2016. године, у времену од 9
00

 до 14
00

 

сати, у Служби за наставу и студентска питања.  

Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме мастер академских студија 

приликом пријављивања подносе:  
 

 Пријавни лист (добија се у Служби за наставу и студентска питања) 

 Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном претходном образовању 

 Уверење о положеним испитима (са ЕСПБ ако их има) 

 Очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте 



 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 10.000,00 

динара, на текући рачун Факултета: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 

121-021.  

 Доказ да су здравствено осигурани за академску 2016/2017. годину (само за 

стране држављане) 

 Уверење о познавању српског језика (само за стране држављане) 

 5 (пет) оригиналних дела из области и мапу са 10 (десет) цртежа у дигиталном 

облику (за кандидате за упис на Студијски програм – Сликарство) 

 5 (пет) оригиналних дела из области у дигиталном облику (за кандидате за 

упис на Студијски програм – Графички дизајн) 

 Приступни рад (за кандидате за упис на Студијски програм –Музичка теорија 

и педагогија). 


