
Упатствп за пплагаое приемен испит пп пијанп, хармпника, флејта, пбпа, кларинет, сакспфпн, 

фагпт, труба, хпрна, трпмбпн, туба, удирачки инструменти, виплина, випла, виплпнчелп, 

кпнтрабас, гитара, сплп пееое и пијанп на студиската прпграма за МТП 

 

1. Приемнипт испит пп наведените инструменти, сплп пееое и пијанп на студиската 

прпграма за МТП ќе се пдвива електрпнски преку аудип-видеп записи на делата пд 

испитната прпграма прганизирани вп плејлиста на платфпрмата YouTube. 

 

2. БАРАОА ЗА ПЛЕЈЛИСТАТА НА ИСПИТНАТА ПРПГРАМА: 

 Аудип-видеп записите на делата пд испитната прпграма треба да бидат пбјавени на 

платфпрмата Youtube вп сппствен канал (преппрачанп “unlisted”) и да бидат 

ппдредени вп плeјлиста (playlist). 

 Сппственипт канал треба да гп спдржи целпснптп име и презиме на кандидатпт. 

 Плејлистата треба да биде вп фпрмат „ ФМУ Приемен испит на кандидатпт ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ на студиската прпграма НАЗИВ НА СТУДИСКА ПРПГРАМА“ 

 Секпе делп пд плејлистата треба да ги спдржи инфпрмациите за изведуваните дела 

(автпр, наслпв на делптп, став и сл.).  

 Делата пд испитната прпграма мпже да бидат снимени на различни датуми и вп 

различен прпстпр, да бидат пд учебната  2019/2020 гпдина, нп не ппстари снимки. 

 Аудип-видеп запис пд јавен настап (кпнцерт, натпревар и сл.) е прифатлив. 

 За сите инструменти и сплп пееое, кпрепетицијата не е задплжителна. 

 Аудип-видеп записпт мпже да биде направен сп кпја билп ппрема штп кандидатпт ја 

ппседува (видеп камера, телефпн, кпмпјутер ...). 

 Аудип-видеп записпт треба да биде НЕЕДИТИРАН и секпе делп треба да биде снименп 

вп целпст сп еднп снимаое. Секпј став пд спната, кпнцерт или свита мпже да 

претставува засебна снимка за кпја важат истите бараоа. 

 При снимаоетп на кпмппзициите штп треба да се изведуваат напамет, камерата треба 

да биде пддалечена најмалку за 2м, а кај пијанп вп записпт треба да биде видлив 

пултпт без нптен материјал.  

 

ВАЖНО: Дпкплку не се ппчитуваат пвие бараоа, кандидатите ќе бидат дисквалификувани. 

 

3. Линкпт пд записпт (или пд плејлистата) треба да се дпстави вп ппсебен дпкумент 

наслпвен „Прпграма за приемен испит“ заеднп сп пријавата вп фпрмат:  

 Име __________ Презиме ________________   

Инструмент: _______________   

Прпграма: 

http://............. 


