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 indien die nodigheid daarvoor ontstaan vir enige onvoorsiene omstandighede. 

 Derde Sessie (Nov/Des)   15 Julie van die betrokke jaar

10. Teorie eksamens sal met die betrokke onderwyser bespreek word vir die aflêg hiervan nadat die 

 Lisensiaat Eksamens (Nov) 15 Junie van die betrokke jaar

 inskrywings ontvang is.
11. Aanpassing mag gemaak word ten opsigte van die praktiese eksamens datums met onderwysers 

 kandidaat sal betaalbaar wees vir laat inskrywings. Inskrywings wat meer as twee weke laat is sal   
 die heffings fooi R50 per kandidaat beloop.

4. Inskrywingsvorms wat nie korrek voltooi is nie sal nie aanvaar word nie.

9. Sluitingsdatums vir eksamens is soos volg:

 Eerste Sessie (Feb/Mrt)  15 Desember van die vorige jaar

8. Laat inskrywings word aanvaar tot twee weke na die sluitings datum. ‘n Heffing van R25 per 

 Twee Sessie (Mei/Jun)  15 Maart van die betrokke jaar

5. Kandidate mag slegs deelneem vir die betrokke Graad & Instrument waarvoor hulle ingeskryf is.
6. Wysigings sal tot twee weke na die sluitings datum aanvaar word.
7. Dui asb aan indien ‘n betrokke kandidaat ‘n fisiese gestremdheid het en wat die aard daarvan is.

1. Die inskrywingsvorm word gebruik vir beide Praktiese sowel Teorie eksamens.
2. Kandidate se inligting moet streng alfabeties ingevul word.
3. Persoonlike besonderhede van die onderwyser en kandidate moet volledig wees.

Instruksies vir die voltooiing van die eksamen inskrywingsvorm

Eksamen Inskrywings Inligting & Fooie 2022



A. D. Petzer

Eksamen uitslae & sertifikate sal met ingang vanaf 2022 slegs beskikbaar gemaak word op die 
onderwysers profielblad. Die skakel na hierdie profielblad sal per onderwyser beskikbaar gestel word 
sodra uitslae bekend gemaak is.

Algemene navrae kan gerig word aan info@themusicacademysa.com

Voltooide eksamen inskrywingsvorms moet gestuur word na exams@themusicacademysa.com

Let asb daarop dat die algemene reëls & regulasies van toepassing is met betrekking tot eksamen 
inskrywings ook.
 

Digitale video opnames van eksamen kandidate moet via die “WeShare” webblad gestuur word soos 
uiteengesit is in die “Video Opnames” inligtings dokument.

Fellowship Lisensiaat        R4000.00

GRAAD     TEORIE    PRAKTIES
Inisiaal     R200.00    R350.00

Graad 2     R290.00    R440.00

Associate - Voordrag        R2500.00
Voordrag Lisensiaat        R3500.00
Onderwys Lisensiaat        R3500.00 

Graad 4     R350.00    R510.00

Voor Graad 1    R230.00    R380.00
Graad 1     R260.00    R410.00

Graad 5     R400.00    R550.00
Graad 6     R450.00    R600.00
Graad 7     R500.00    R680.00

Graad 3     R320.00    R470.00

Graad 8     R550.00    R750.00

Eksamen Fooie 2022
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