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1. 510516ММВ Методика музичког 
васпитања 2 

предавања 
вежбе 

образовање васпитача за рад у 
предшколској установи ОСС 

2. 610516ММВ Методика музичког 
васпитања 3 

предавања 
вежбе 

образовање васпитача за рад у 
предшколској установи ОСС 

3. МАСИ11 Од игре до звука Предавања, 
вежбе, ДОН 

Мастер струковних студија – 
струковни мастер васпитач МСС 
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Од слушања до 
извођења музике за 
децу 

Предавања, 
вежбе, ДОН  

Мастер струковних студија – 
струковни мастер васпитач МСС 
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