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1. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Одсек за музичку уметност, објављује 

конкурс за упис на докторске студије у школској 2017/2018. години, на следећем студијском 

програму: 

Докторске студије – Извођачке уметности – Хармоника 
самофинансирање, 3 места 

       

2. Пријава кандидата на конкурс:  

 

Подноси се стручној служби Филолошко-уметничког факултета од 18.09.2017. до 09.10. 

2017. год. од 9.00 до 11,30 сати (зграда Правног факултета, ниско приземље, соба Б16). 

 

3. Потребна документа за конкурс: 

 

1. Пријавни лист  у два примерка 

2. Оверену фотокопију диплома или уверења о претходно завршеном образовању 

3. Препис оцена са бодовима (ЕСПБ) 

4. Мотивационо писмо (500 речи) 

5. Биографију  

6. Доказ о уплати трошкова пријемног испита: примерак уплатнице на жиро рачун 

ФИЛУМ-а у износу од 7 000,00 динара  

7. Списак значајних јавних наступа 

8. Доказ о знању једног светског језика 

9. Извод из матичне књиге рођених 

 

4. Услови конкурса       
 

 На конкурс за упис студената на Докторске студије – Извођачке уметности - Хармоника 

у школској 2017/2018. на Одсеку за музичку уметност могу конкурисати кандидати који су 

завршили: 

1. Мастер академске студије, односно стекли 300 ЕСПБ бодова, са просечном оценом 

8,00 и оценом најмање 9 из мастер/завршног испита. 

2. Дипломске уметничке студије према прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8,00 и оценом најмање 

9 из дипломског/завршног испита 

            Изузетно, лицима која не испуњавају услове за упис на Докторске студије – Извођачке 

уметности – Хармоника,  који се односе на просечну оцену, а имају остварену најмање 

петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, може бити омогућено 

конкурисање и полагање пријемног испита. 

 

5. Пријемни испит се састоји од три сегмента: 

 

1. Уметничког реситала у минималном трајању од 40 минута слободног програма, који 

се изводи напамет; 

2. Интерпретативне анализе једног од музичких дела изведених на уметничком 

реситалу (од најмање 1000 речи), при чему кандидат предаје наведени рад седам 

http://www.filum.kg.ac.rs/


дана пре утврђеног термина пријемног испита, Служби за студентска питања и 

организацију наставе Факултета 

3. Интервјуа, у оквиру тема: дискусија о презентованом Уметничком реситалу и 

предатој Анализи; мотивацони разлози за студирање докторских уметничких 

студија; појединачна интересовања у сфери уметничкоистраживачког рада 

кандидата. 

 

6. Термин одржавања пријемног испита 

 

– Уметнички реситал,  16.10.2017. у 15.00, Народни музеј, Крагујевац 

– Разговори са кандидатима биће одржани након уметничких реситала 

 

 

 

7. Критеријум за рангирање кандидата представља успех постигнут на пријемном 

 

7.1.  Правилник о докторским студијама – извођачке уметности  -  Хармоника на Одсеку 

за музичку уметност 
 

http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/Dokumenta_i_propisi/Pravna_akta/Pravilnici_o_pravilim

a_studija/Pravilnik_DAS_Harmonika.pdf 

 

8. Резултати конкурса: 

– Прелиминарна ранг листа 17.10.2017. у 15.00 

– Подношење жалби на прелиминарну ранг листу  18.10.2017. до 15.00 (Архива 

факултета) 

– Коначна ранг листа  19.10.2017. у 15.00 

– Упис примљених кандидата 20.10.2017. од 9.30 до 10.30 

 

8.1. Потребна документа за упис: 

– Комплет образаца за упис, соба Б21 

– Две фотографије 

– Извод из матичне књиге рођених 

– Диплома (уверење) о завршеним основним и мастер студијама  

– Уверење о положеним испитима са основних и мастер студија (или додатак дипломи) 

– Доказ о уплати школарине: примерак уплатнице на жиро рачун ФИЛУМ-а 

(самофинансирајући студенти) 

– Доказ о уплати трошкова уписа: примерак уплатнице на жиро рачун ФИЛУМ-а (сви 

студенти) 

– Попуњен образац о изборним предметима за које се студент определио 

 

 

Информације на телефон 034/300-770 и на интернет страници www.filum.kg.ac.rs. 

  

 

 

 


