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            Академија  уметности  је високошколска образовна уметничка и научна 

институција која изводи студије првог степена – основне академске студије, студије другог 

степена – мастер академске и студије трећег степена – докторске академске студије из 

области музичке, ликовних, примењених, драмских и аудиовизуелних уметности и 

друштвено хуманистичких наука - науке о уметностима.   

 Академија остварује студије у складу са правилима студирања заснованим на 

европском систему преноса и акумулације бодова (ЕСПБ бодови). 

           Мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова што одговара периоду од једне 

школске године или два семестра студирања, што је утврђено студијским програмом.  

ОПШТИ  УСЛОВИ 

 У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које положи 

пријемни испит. 

    Пријемни испит могу полагати лица која су завршила одговарајуће основне 

академске студије утврђене студијским програмом остваривиши најмање 240 ЕСПБ. 

    Поред наведених услова, право да приступе полагању пријемног испита из 

студијског програма Музичка педагогија, имају кандидати који на основним академским 

студијама имају положене испите из наставних предмета Методика наставе солфеђа и 

Методика наставе музичке кулутре, односно кандидати који имају положен испит  из 

најмање  једног наведеног методичког предмета.  

    Кандидати који конкуришу на студијски програм Музичка педагогија, а који на 

основним академским студијама немају положен један од предмета наведених у 

претходном пасусу, полажу исти као диференцијални испит. 

          Кандидати предају  Служби за студентска питања следећа документа:  

- пријава (добија се на портирници Академије уметности) 

- диплому или уверење о завршеном претходном нивоу студија и остварених најмање 

240 ЕСПБ бодова  (не мора бити оверена фотокопија) 

- уверење о положеним испитима са основних академских студија (само уколико  

кандидат нема додатак дипломи) 
- ФОТОКОПИЈА  ЛИЧНЕ  КАРТЕ (ОРИГИНАЛ СЕ ПОДНОСИ НА УВИД); у  случају 

чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту; 

- доказ о уплати трошкова пријемног испита (уплатница) 

 

               Додатна документација за стране држављане која се подноси приликом 

пријављивања кандидата: 

- решење о извршеном признавању стране високошколске дипломе о завршеним 

основним академским студијама 
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- доказ о здравственом осигурању 

- доказ о познавању српског језика 

 

П Р О Г Р А М 

 ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС  НА   

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 Ради утврђивања подобности за студије, упис у прву годину студија  условљен је 

постигнутим позитивним успехом на  пријемном испиту. 

 Садржај и начин полагања испита је следећи: 

1. ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

 I  ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ 

 

1. Вредновање постигнутог успеха основних академских студија  

       Успех кандидата на завршеним одговарајућим основним академским студијама у 

четворогодишњем трајању вреднује се на следећи начин: 

 

1) Општа просечна оцена: 

 

   Просечна оцена Број  бодова 

 

1. 10,00 15 

2. 9,99 -  9,50 13 

3. 9,49 -  9,00 11 

4. 8,99 – 8,50 8 

5. 8,49 -  8,00 5 

6. 7,99- 7,50 4 

7. 7,49- 7,00 3 
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8. 6,99- 6,50 2 

9. 6,49- 6,00 1 

 

          2) Успех у току основних академских студија 

 студијски програм Композиција:  

успех из предмета  Композиција 

 студијски програм Извођачке уметности:   
модул Клавир: успех из предмета  Клавир 

 модул  Гитара:  успех из предмета  Гитара 

 модул Оргуље: успех из предмета  Оргуље  

 модул Харфа: успех из предмета  Харфа 

 модул Гудачки инструменти: успех из предмета  Виолина, Виола, 

Виолончело или Контрабас 

 модул Дувачки инструменти: успех из предмета  Флаута, Обоа, Кларинет, 

Саксофон, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон или Туба  

 модул Удараљке: успех из предмета Удараљке 

 модул Соло певање:  успех из предмета  Соло певање     

      

 студијски програм  Музикологија:  
успех из предмета  Музикологија  

 студијски програм  Етномузикологија:  

успех из предмета  Етномузикологија 

 студијски програм Музичка педагогија:  
успех из предмета:  Методика наставе солфеђа и Методика наставе 

музичке културе  

 студијски програм Музика и медији: 
успех из предмета: Историја музике 

 

Успех из предмета:  Композиција, Клавир, Гитара, Оргуље,  Харфа, Виолина, Виола, 

Виолончело, Контрабас, Флаута, Обоа, Кларинет, Саксофон, Фагот, Хорна, Труба, 

Тромбон, Туба, Удараљке, Соло певање, Музикологија, Етномузикологија и Историја 

музике се квалификују по следећим критеријумима изражено у бодовима. 
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   Просечна оцена Број  бодова 

 

1. 10,00 15 

2. 9,99 -  9,50 13 

3. 9,49 -  9,00 11 

4. 8,99 – 8,50 8 

5. 8,49 -  8,00 5 

6. 7,99- 7,50 4 

7. 7,49- 7,00 3 

8. 6,99- 6,50 2 

9. 6,49- 6,00 1 

 

          Успех из предмета: Методика наставе солфеђа и Методика наставе музичке 

културе појединачно се квалификује по следећим критеријумима изражено у бодовима: 

 

   Просечна оцена Број  бодова 

1. 10,00 7,50 

2. 9,99 -  9,00 6,50 

3. 8,99 – 8,00 5,50 

4. 7,99- 7,00 4,50 

5. 6,99- 6,00 3,50 

 

            Кандидати који конкуришу на студијски програм Музичка педагогија, а који 

на основним академским студијама немају положен један од следећих предмета: 

Методика наставе солфеђа и Методика наставе музичке кулутре, полажу исти као 

диференцијални испит. 
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 Кандидати из  могу приступити пријемном испиту уколико на дифиренцијалном 

испиту остваре више од 50% позитивних одговора. Резултати диференцијалног испита су 

важећи искључиво у једном конкурсном року.  

Успех кандидата постигнут на диференцијалном испиту вреднује се на на следећи 

начин:  

 

 Oцена 

 

Број  бодова 

10,00 7,50 

9,99 -  9,00 6,50 

8,99 – 8,00 5,50 

7,99- 7,00 4,50 

6,99- 6,00 3,50 

 

3. Вредновање успеха постигнутог на пријемном испиту  

 1) Пријемном испиту приступају кандидати са завршеним одговарајућим 

образовањем - основне академске студије и остварених најмање најмање 240 ЕСПБ бодова  

            2) Пријемни испити се полажу у септембарском конкурсном року.  

            3) Пријемни испит представља јединствену целину.  

4) Успех кандидата  постигнутог на пријемном испиту изражава се  у бодовима  и то за: 

     Студијски програм Композиција 

     Кандидати полажу наставни предмет Композиција ...................................  до 70 бодова 

     Студијски програм Извођачке уметности 

     Модул Клавир: кандидати полажу наставни предмет Клавир ... ......... ....до  70 бодова 

     Модул Гитара: кандидати полажу наставни предмет Гитара.....................до 70 бодова 

     Модул Оргуље: Кандидати полажу наставни предмет Оргуље .............. ...до 70 бодова 

     Модул Харфа: кандидати полажу наставни предмет Харфа....................... до 70 бодова 

    Модул Гудачки инструменти 

    подмодул Виолина: кандидати полажу наставни предмет Виолина ...........до 70 бодова 
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    подмодул Виола: кандидати полажу наставни предмет Виола ......................до 70 бодова 

    подмодул Виолончело: кандидати полажу наставни предмет Виолончело...до 70 бодова 

    подмодул Контрабас: андидати полажу наставни предмет Контрабас ...... ...до 70 бодова 

   Модул Дувачки инструменти  

   подмодул Флаута: кандидати полажу наставни предмет Флаута   ...................до 70 бодова 

   подмодул Обоа: кандидати полажу наставни предмет Обоа  .... ......................до 70 бодова 

   подмодул Кларинет: кандидати полажу наставни предмет Кларинет...............до 70 бодова 

   подмодул Саксофон: кандидати полажу наставни предмет Саксофон   ...........до 70 бодова 

   подмодул Фагот: кандидати полажу наставни предмет Фагот ...... ...................до 70 бодова 

   подмодул Хорна: кандидати полажу наставни предмет Хорна .... ....................до 70 бодова 

  подмодул Труба: кандидати полажу наставни предмет Труба ..... ................ ....до 70 бодова 

  подмодул Тромбон: кандидати полажу наставни предмет Тромбон   .......... ....до 70 бодова 

  подмодул Туба: кандидати полажу наставни предмет Туба ....... ...................... до 70 бодова 

  Модул Удараљке: кандидати полажу наставни предмет Удараљке..................до 70 бодова 

  Модул Соло певање: кандидати полажу наставни предмет Соло певање........до 70 бодова 

 Студијски програм Музикологија 

 Кандидати полажу наставни предмет Музикологија................................... .........до 70 бодова 

 Студијски програм Етномузикологија 

 Кандидати полажу наставни предмет Етномузикологија ................................... до 70 бодова 

 Студијски програм  Музичка педагогија 

 Кандидати полажу  испите из наставних предмета : 

 Методика наставе солфеђа .................................................................................... ..до 35 бодова 

 Методика наставе музичке културе ........................................................................до 35 бодова 

Студијски програм Музика и медији 

Кандидати полажу следеће: 
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Писмена клаузура из области Историје музике (тема ће бити задата недељу дана пре 

одржавања пријемног испита )..................................................................................до 35 бодова 

Тест опште културе.....................................................................................................до 35 бодова 

 

          Кандидат који из једног од наведених предмета не оствари више од 50% бодова, није 

положио пријемни испит и не стиче право рангирања  и уписа.  

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ 

 

1) Студијски програм КОМПОЗИЦИЈА 

 

Приступни рад: 

Рад четврте  године Основних академских студија из предмета Композиција за: 

гудачки квартет, 

дувачки квинтет, 

ансамбли од 4 до 9 инструмената, 

ансамбли од 4 до 9 инструмената са додатком гудачког оркестра, 

електронска музика,  

електронска музика са гудачком оркестром, 

дело за глас са гудачким оркестром, 

симфонијско дело 

 

2) Студијски програм Извођачке уметности 

Модул КЛАВИР 

1. Полифоно дело 

2. Виртуозни комад или виртуозна етида 
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3. Циклична форма (соната, концерт или варијације) 

Програм подразумева минимум две различите стилске епохе. 

 

Модул  ГИТАРА 

Слободан програм у трајању до 25 минута који обухвата  

композиције различитих стилских одредница, односно епоха 

Модул ОРГУЉЕ 

 

1. Једна композиција 17. или 18. века  старог мајстора или  савременика Ј.С.Баха 

2. Прелудиум и фуга, токата фуга или фантазија и фуга  Ј.С.Баха 

3. Једна триосоната   Ј.С.Баха, сва три става 

4. Једна композиција по слободном избору из доба романтизма или 20. века 

Модул ХАРФА 

1) Концертна етида 

2) Виртуозни комад (минимум 8 мин.) 

3) Соната  

Модул ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

     (Виолина, Виола, Виолончело или Контрабас) 

1)  Велика соната од Л.В.Бетовена до савремених аутора 

2)  Виртуозни комад  

 

 Напомена – Кандидати морају да посеседују лични инструмент 

 

Модул ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ  

(Флаута, Обоа, Кларинет, Саксофон, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон, Туба) 

1) Два циклична дела: 

 Један концерт ( сви ставови ) 

 Једна соната  ( сви ставови ) 

2) Виртуозни комад 
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Модул УДАРАЉКЕ 

Програм у трајању до 30 минута: 

1. једна композиција за тимпане 

2. две композиције за добош, од тога једна са класичним приступом и једна са 

рудиментарним приступом 

3. једна композиција за групу мелодијских инструмената ( вибрафон или маримба) 

4. једна композиција за групу ударачких инструмената 

 

 Модул СОЛО ПЕВАЊЕ 

На пријемном испиту је потребно извести 5 композиција.  

1. Од тога су обавезне: једна  композиција старог мајстора и  две оперске арије  

2. Две композиције по слободном избору кандидата.  

 

2) Студијски програм МУЗИКОЛОГИЈА 

Студенти се на студијски програм Музикологија на мастер академске студије уписују 

након завршеног четворогодишњег образовања на основним академским студијама 

музикологије и остварених 240 ЕСПБ и положеног пријемног испита. Знање и способности 

кандидата проверавају се на пријемном испиту из Музикологије, који се састоји из 

писменог и усменог  дела:  

 Израда есеја на једну од три задате теме, на основу унапред одабране музиколошке 

литературе, коју кандидати добијају три месеца пре пријемног испита; 

 Усмена провера  знања из области музикологије у складу са темом  Завршног рада и 

разговор са кандидатом; 

 

3) Студијски програм ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА 

Студенти се на студијски програм Етномузикологија на мастер академске студије уписују 

након завршеног четворогодишњег образовања на основним академским студијама 

Етномузикологије и остварених 240 ЕСПБ и положеног пријемног испита. Знање и 

способности кандидата проверавају се на пријемном испиту из Етномузикологије, који се 

састоји из писменог и усменог  дела:  

 Израда есеја на једну од три задате теме, на основу унапред одабране етномузиколошке 

литературе, коју кандидати добијају три месеца пре пријемног испита; 

 Усмена провера  знања из области етномузикологије у складу са темом Завршног рада 

и разговор са кандидатом; 
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 Слушни тест: препознавање и сажета презентација фолклорних жанрова, односно 

традиционалних музичких инструмената Србије и суседних земаља.  

 

4) Студијски програм МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА 

Знање и способности кандидата проверавају се на пријемном испиту. 

Садржај пријемног испита: 

 Писмена клаузура из предмета Методика наставе солфеђа у трајању од три 

сата, а теме су из области предвиђених наставним програмом основних 

академских студија за дати предмет. 

 Писмена клаузура из предмета Методика наставе музичке културе у трајању 

од три сата, а теме су из области предвиђених наставним програмом основних 

академских студија за дати предмет. 

 

5) Студијски програм МУЗИКА И МЕДИЈИ 

Студенти се на студијски програм Музика и медији на мастер академске студије уписују 

након завршеног четворогодишњег образовања на основним академским студијама свих 

студијских програма, остварених 240 ЕСПБ и положеног пријемног испита. Знање и 

способности кандидата проверавају се на пријемном испиту, који се састоји из следећег:  

 писање писмене клаузуре из области историје музике  

 тест опште културе 

 

 

 

ДАТУМИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДРЖАВАЊЕ  

ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА НА ДEПАРТМАНУ  МУЗИЧКЕ  УМЕТНОСТИ   

БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ:  
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1. Кандидати   су   обавезни   да   прикажу   личну   карту   ради  идентификације за 

време полагања испита. 

2. Уношење мобилних телефона и помоћних уређаја у просторије где  се полаже  

испит, најстрожије је забрањено. 

3. Кандидати који не положе пријемни испит дужни су да  подигну своја документа у 

року од 5 дана по објављивању резултата конкурса. 

Фотокопије докумената се не враћају. 

 


