Филолошко-уметнички факултет
Универзитетa у Крагујевцу
ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ УМЕТНОСТ

Календар допунских испита за први конкурсни рок
за упис на основне академске студије
у академској 2017/18.
19.06.2017.
(понедељак)

Соба Б16 (ниско
приземље зграде Правног
факултета)

од 09:00
до 11:30

Пријава за полагање допунских испита
– Оригинална сведочанства/уверења из претходно завршеног образовања
са унетом просечном оценом успеха за сваки разред, израженом са две
децимале (истовремено се прeдају и оверене фотокопије истих
докумената);
– Извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак да је кандидат
држављанин Републике Србије, прилаже се и потврда о држављанству или
потврда да је поступак за добијање држављанства у току);
– Доказ о уплати 7.000,00 за допунске испите за кандидате без општег
средњег образовања на жиро рачун број: 840-1446666-07, шифра плаћања
189, модел 97, позив на број 38-74212101 на име
Филолошко-уметнички факултет
Јована Цвијића б.б.
34 000 Крагујевац
- Доказ о уплати 7.000,00 за допунске испите за кандидате без средњег
музичког образовања на жиро рачун број: 840-1446666-07, шифра плаћања
189, модел 97, позив на број 38-74212101 на име
Филолошко-уметнички факултет
Јована Цвијића б.б.
34 000 Крагујевац
- Пријавни лист
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Полагање допунских испита за кандидате који немају опште средње образовање
19.06.2017.
(понедељак)

Друга крагујевачка
гимназија,
Филолог А

14:00

- Тест опште обавештености из области културе и уметности

14:00

- Писмени рад (општа тема)

Полагање допунских испита за кандидате који немају завршену средњу музичку школу
9.30

20.06.2017.
(уторак)

21.06.2017.
(среда)

22.06.2017.
(четвртак)

Музички облици – усмени

11:00

Контрапункт (инструментални и вокални) – писмени

14:00

Контрапункт (инструментални и вокални) – усмени

14:30

Познавање инструмената – усмени

15:00

Историја музике – усмени

Друга крагујевачка
гимназија,
Филог А

10:00

Хармонија – писмени

12:00

Хармонија – усмени

Фото студио

12:30

Солфеђо са тестом из теорије музике – усмени

Огласна табла
ФИЛУМ-а (ниско
приземље зграде
Правног факултета) и
сајт ФИЛУМ-а

14:00

Резултати полагања допунских испита

Друга крагујевачка
гимназија,
Филолог А
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