
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са одредбама Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС” 76/05,100/07, 97/08, 

44/10, 93/12, 89/13,99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статута Академије уметности и Правилника 

о правилима студија, Наставно-уметничко веће на седници одржаној дана  20.09.2021. 

године  доноси следећу 

О Д Л У К У 

 

I Утврђује се листа наставних предмета - главни предмети, из уметничке групе 

предмета на основним академским студијама, који се полажу једном годишње и то: 

 

Студијски програм Глума: 

I година Основе глуме 1, Основе глуме 2 

II година Глума – увод у лик, Глума - ликови 

III година Глума – увод у жанр, Глума - жанрови 

IV година Глума – увод у стил, Глума – стилови  

 

Студијски програм Музичка продукција и дизајн звука: 

I година Аналогно снимање, Дигитално снимање 

II година Технике вишеканалног снимања и монтаже звука, Технике вишеканалног микса 

III година Музичка продукција – солистички инструменти 

IV година Музичка продукција – ансамбли и оркестри 

 

Студијски програм Фотографија и камера: 

I година Увод у фотографију, Дигитална обрада фотографије 

II година Филмска и ТВ фотографија – документарне форме 

III година Филмска и ТВ фотографија – рекламне форме, Филмска и ТВ фотографија – 

кратке игране форме 

IV година Филмска и ТВ фотографија – дугометражне игране форме 1, Филмска и ТВ 

фотографија – дугометражне игране форме 2 

 

Студијски програм Продукција у уметности и медијима: 

I година Основе продукције у уметности и медијима 

II година Продукција у уметности и медијима 

III година Продукција у eлектронским медијима 2 

IV година Пројекат у уметности и медијима 

 

 

 



 

 

Студијски програм ФТВ режија и монтажа – Модул режија: 

I година Основе филмске режије, Основе телевизијске режије 

II година Режија документарних форми 

III година Филмска режија – дугометражни играни филм 

IV година Дугометражни документарни филм 

 

Студијски програм ФТВ режија и монтажа – Модул монтажа: 

I година Основе ФТВ монтаже 

II година Монтажа кратких документарних форми, Монтажа кратких играних форми 

III година Монтажа дугих форми 1, Монтажа дугих форми 2 

IV година Монтажа играног филма 1, Монтажа играног филма 2 

 

II Студент који добије негативну оцену из главног предмета, поново уписује исту 

годину студија, у обавези је да поново упише главни предмет, редовно похађа наставу и 

испуни све предиспитне обавезе. 

III  Одлука је коначна, ступа на снагу и примењује се од дана доношења и биће 

објављена на огласној табли Академије уметности. 

 

 

 

       Председник Наставно-уметничког већа 

 

        Проф. Драгољуб Елчић 


