
 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

У АКАДЕМСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

 

  Допунски испити –   Студијски програм - МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА 

Допунски испити за упис на Студијски програм мастер академских студија – 
Музичка теорија и педагогија који се састоји из главног предмета за који се аплицира на 
пријемном испиту и писане припреме за практичан час из једног од наставних предмета 
полагаће се у понедељак, 23.10.2017.у 0900 сати писмени и у  1200 сати усмени. 

 

   Студијски програм - МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА 

 

Факултет уметности, Кнегиње Љубице 10, соба 12 

• Писана клаузура  

уторак, 24.10.2017. (10:00-13:00) 

Факултет уметности, Кнегиње Љубице 10 

• Усмена одбрана приступног рада и писане клаузуре 

среда, 25.10.2017. (у 10:00 по утврђеном распореду) 

 

 

Концертно – изложбени простор Факултета уметности, Књажевачка 2а 

• недеља, 22.10.2017. 

11.00   Модул – ХАРМОНИКА  

 

Студијски програм ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ 

  



 

• понедељак, 23.10.2017. 

12:00   Модул – КЛАВИР  

 

• понедељак, 23.10.2017. 

15:00    Модул – ГИТАРА 

 

• уторак, 24.10.2017. 

17:00    Модули – ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС 

 

• среда, 25.10.2017. 

 

11:00   Модул – СОЛО ПЕВАЊЕ  

 

• среда, 25.10.2017. 

13:00   Модули – ФЛАУТА, КЛАРИНЕТ, ХОРНА 

 

Оцењивање радова које су кандидати поднели приликом конкурисања за упис на 
Студијски програм мастер академских студија – Графички дизајн у оквиру допунских 
испита из предмета: Плакат, Графичке комуникације и Просторна графика, вршиће 
Комисија за организовање полагања допунских испита у понедељак 23.10.2017. године у 
1200 у просторијама Факултета у Основној школи „Његош“ у Нишу.  

Оцењивање радова које су кандидати поднели приликом конкурисања за упис на 
Студијски програм мастер академских студија – Графички дизајн вршиће Комисија за 
организацију и реализацију испита за проверу склоности и способности у уторак, 24. 
октобра 2017. године, са почетком у 1200 сати, у просторијама Факултета у Основној школи 
„Његош“ у Нишу. 

Студијски програм - ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 

  



 

 

 

 

Оцењивање радова које су кандидати поднели приликом конкурисања за упис на 
Студијски програм мастер академских студија – Сликарство вршиће Комисија за 
организацију и реализацију испита за проверу склоности и способности у петак, 20. 
октобра 2017. године, са почетком у 1500 сати, у просторијама Факултета у Уметничкој 
школи у Нишу.  

 

 

Студијски програм - СЛИКАРСТВО 

  


