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Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије донело је 2008. и 2013. године 

одлуке о акредитацији АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ у 

областима: наука о уметности, културолошких наука и 

комуникологије, чиме је стекла право на обављање 

научно-истраживачке делатности од општег интереса.  

 

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ успешно је акредитовала све 

студијске програме 2009. чиме је постала први 

акредитовани факултет у пољу уметности у Србији. 

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу 

квалитета Националног савета за високо образовање 

Републике Србије - донетом на седници 8. маја 2015. 

године - наша АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ стекла је и 

нову акредитацију установе и свих програма основних 

академских студија, како у области Драмских и 

а у д и о в и з у е л н и х  у м е т н о с т и ,  т а к о  и 

интердисциплинарних области - по први пут уведених 

у земљи и окружењу! 

 

Министарство просвете Републике Србије донело је 

Решење о додељивању ДОЗВОЛЕ ЗА РАД Академији 

уметности, бр. 612-00-01504/2009-04 од 4.05.2010. 

Одабери четворогодишње основне академске студије 

у пољу Уметности (ЕСПБ 240) на Академији уметности у 

Београду:  

  

ПРОДУКЦИЈА У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА 

МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА И ДИЗАЈН ЗВУКА  

ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА И МОНТАЖА 

ФОТОГРАФИЈА И КАМЕРА 

ГЛУМА 

 

�� 

 

Упиши нове - јединствене једногодишње мастер  

академске студије у пољу Уметности (ЕСПБ 60)  

на Академије уметности у Београду! 

Профилиши своје афинитете  у свету  

мултимедијалних знања и вештина! 

(П)остани први! 

 

УМЕТНОСТ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ 

КОМПЈУТЕРСКА МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЈИ 

КРЕИРАЊЕ ИМИЏА У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА 

ФОТОГРАФИЈА И КАМЕРА 

МУЛТИМЕДИЈАЛНО СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО 

 

 

 

Културно-просветна заједница Србије, 

под покровитељством Министарства 

културе Републике Србије, доделила је 

Академији уметности Вукову награду за 

2008. годину, за изузетан допринос 

развоју културе у Републици Србији и 

свесрпском културном простору. Награда 

се додељује појединцима, установама и 

организацијама које делују на пољу 

ширења културе, просвете и науке и 

постижу резултате од нарочитог значаја 

за културни живот. 

Академија уметности добитник је 

Златног беочуга Културно-просветне заједнице Београда, 

2001. године, за трајни допринос култури Београда. 

Југословенско драмско позориште 

Сцена Студио 

11. јун 2019. у  20 h  
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