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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О СЛОБОДНИМ МЕСТИМА ЗА УПИС СТУДЕНАТА 
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Факултет уметности Универзитета у Нишу обавештава јавност да је, након 

спроведеног првог конкурсног рока, за упис у прву годину основних  академских 

студија у академској 2017/2018. години, за други конкурсни рок преостало 9 (девет) 

слободних места, на следећим студијским програмима основних академских студија:  

 

Ред. 

број 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ буџет самофина-

нсирање 

1. Студијски програм – Музичка теорија и педагогија 

 
2 3 

2. 

 

Студијски програм – Клавир / 1 

3. 

 

Студијски програм – Гудачки инструменти 1 / 

4. 

 

Студијски програм – Ударачки инструменти / 2 

             УКУПНО 3 6 

 

 На студијске програме основних академских студија на Департману за 

музичку уметност може се уписати кандидат који има завршено одговарајуће средње 

образовање – средњу музичку школу и Школу за таленте у Ћуприји и ако положи 

испит за проверу склоности и способности.  

 

Кандидат који нема одговарајуће средње образовање и кандидат без средњег 

образовања, може се уписати на основне академске студије ако положи допунски 

испит и испит за проверу склоности и способности. 

 
Допунски испит кандидати полажу по програму средњег образовања и састоји се из: 

 Писменог испита из предмета Српски језик (тема из области музичке уметности) 

 Писменог и усменог испита из предмета Солфеђо  

 Писменог и усменог испита из предмета Хармонија  

 Писменог и усменог испита из предмета Контрапункт  

 Писменог и усменог испита из предмета Музички облици  

 Усменог испита из предмета Историја музике. 



Испит за проверу склоности и способности полажу сви пријављени кандидати 

за упис у прву годину основних академских студија на студијским програмима на 

Департману за музичку уметност. 

    

  Програм испита за проверу склоности и способности са ближим 

обавештењима о терминима, садржају и начину полагања налази се на Интернет 

страници Факултета. 

 

Други конкурсни рок траје од 30. августа до 20. септембра 2017. године. 

Пријављивање кандидата обавиће се 30., 31. августа и 1. септембра 2017. 

године од 09
00

 до 14
00

 сати, у просторијама Факултета, у Улици кнегиње Љубице 

број 10. 

Упис кандидата мора бити завешен до 15. септембра 2017. године. 

  
             Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оргинална 

документа, а уз Пријавни лист (добија се у Служби за наставу и студентска питања) 

подносе фотокопије следећих докумената: 

          -  сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе 

          -  диплому о положеном завршном, односно матурском испиту 

          -  очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте 

          -  откуцан текст биографије 

          -  откуцан текст програма из главног предмета 

          -  доказ о уплати 2.000,00 динара по испиту за полагање допунског испита 

          -  доказ о уплати 10.000,00 динара за полагање испита за проверу склоности и 

способности. 

Уплате се врше на текући рачун Факултета број: 840-2012666-89, са позивом 

на број: 742 121-021, сврха уплате : Накнада трошкова полагања испита за проверу 

склоности и способности. 

 

Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм – Гудачки     

инструменти и  Студијски програм – Ударачки инструменти,  уколико немају свог 

корепетитора дужни су да приложе нотни материјал за клавирску сарадњу, 

приликом пријаве на Конкурс. 

 

      Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских  

студија на свим студијским програмима Факултета подносе доказе о освојеним 

наградама на музичким такмичењима. 

 

Кандидати су обавезни да приликом полагања испита за проверу склоности 

и способности имају своја лична документа (важећу личну карту или пасош). 

 

 

 

 

 

 



Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија 

утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата 

постигнутих на  испиту за проверу склоности и способности, у складу са одредбама 

Правилника о упису студената на студијске програме Факултета.  

Ако два или више кандидата имају исти укупан број бодова на Јединственој 

ранг листи, предност има кандидат који је освојио више бодова  на испиту за проверу 

склоности и способности. 

Ако два или више кандидата имају исти укупан број бодова на Јединственој 

ранг листи и истовремено идентичан број бодова на испиту за проверу склоности и 

способности, предност има кандидат који је освојио награду на престижнијем 

музичком такмичењу.  

 

 

 

 

                                                        ДЕКАН ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ 

                             

 

                                                                            Проф. др Сузана Костић, с. р.  


