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Министарстгп прпсгете, науке и технплпшкпд разгпја 
Републике Србије дпнелп је 2008. и 2013. дпдине 
пдлуке п акредитацији АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ у 
пбластима: наука п уметнпсти, културплпшких наука и 
кпмуникплпдије, чиме је стекла прагп на пбагљаое 
научнп-истражигачке делатнпсти пд ппштед интереса.  
 
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ успешнп је акредитпгала сге 
студијске прпдраме 2009. чиме је ппстала прги 
акредитпгани факултет у ппљу уметнпсти у Србији. 
Одлукпм Кпмисије за акредитацију и прпгеру 
кгалитета Наципналнпд сагета за гиспкп пбразпгаое 
Репувлике Срвије - дпнетпм на седници 8. маја 2015. 
дпдине - наша АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ стекла је и 
нпгу акредитацију устанпге и сгих прпдрама пснпгних 
академских студија, какп у пвласти Драмских и 
аудипгизуелних уметнпсти, такп и интердисциплинар-
них пвласти - пп прги пут угедених у земљи и 
пкружеоу! 
 
Министарстгп прпсгете Републике Србије дпнелп је 
Решеое п дпдељигаоу ДОЗВОЛЕ ЗА РАД Академији 
уметнпсти, бр. 612-00-01504/2009-04 пд 4.05.2010. 
дпдине. 

Одабери четгпрпдпдишое пснпгне академске студије 
у ппљу Уметнпсти (ЕСПБ 240) на Академији уметнпсти у 

Бепдраду:  
  

ПРОДУКЦИЈА У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА 
МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА И ДИЗАЈН ЗВУКА  

ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА И МОНТАЖА—модул РЕЖИЈА 
ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА И МОНТАЖА—модул МОНТАЖА 

ФОТОГРАФИЈА И КАМЕРА 
ГЛУМА 

 
 

 
Упиши нпге - јединстгене једнпдпдишое мастер  
академске студије у ппљу Уметнпсти (ЕСПБ 60)  

на Академије уметнпсти у Бепдраду! 
Прпфилиши сгпје афинитете  у сгету  
мултимедијалних знаоа и гештина! 

(П)пстани прги! 
 

УМЕТНОСТ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ 
ФОТОГРАФИЈА И КАМЕРА 

МУЛТИМЕДИЈАЛНО СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО 
 

 

 

Културнп-прпсгетна заједница Срвије, 

ппд ппкрпгитељстгпм Министарстга 

културе Репувлике Срвије, дпделила је 

Академији уметнпсти Вукпву награеу за 

2008. дпдину, за изузетан дппринпс 

разгпју културе у Репувлици Срвији и 

сгесрпскпм културнпм прпстпру. Надрада 

се дпдељује ппјединцима, устанпгама и 

прданизацијама кпје делују на ппљу 

ширеоа културе, прпсгете и науке и 

ппстижу резултате пд нарпчитпд значаја 

за културни жигпт. 

Академија уметнпсти дпвитник је 

Златнпг бжпчуга Културнп-прпсгетне заједнице Бепдрада, 

2001. дпдине, за трајни дппринпс култури Бепдрада. 

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

Таковска 8 

Субота, 23. јануара 2021. у  16 h  

  
 

 
 

 
студената III године глуме 

 
Академије уметности у Београду 

у класи проф. Милице Краљ 
и Игора Ђорђевића
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Захваљујжмп сж на кплжгијалнпј сарадои 

Джчјжм културнпм цжнтру  

 

 

 

 

 

 


