
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - шк. 2015/2016. година 

 

ГЛУМА 
 

 зимски семестар летњи семестар број изборних предмета  

III година 
Пословно и ауторско право Увод у медије од понуђена 3, бирају се 2 

изборна предмета  Односи с медијима 

IV година 

 Teорија филма 

од понуђених 5, бирају се 3 

изборна предмета 

Основи снимања филмском и видео камером 

Основи филмске продукције 

Основи TВ режије 

Естетика 

 

 

ДРАМАТУРГИЈА 
 

 зимски семестар летњи семестар број изборних предмета  

IV година 

Музика за филм и ТВ Основи маркетинга и односа с 

јавношћу 
од понуђених 5, бирају се 3 

изборна предмета 
Филмска и ТВ критика  

Пословно и ауторско право  

Луткарство  

 

 

ФИЛМСКА РЕЖИЈА 
 

 зимски семестар летњи семестар број изборних предмета  

IV година 

Психологија 

од понуђених 5, бирају се 3 

изборна предмета 

Основи сценографије и костима 

Естетика 

Основи визуелних ефеката и диг. постпрод. 

Основи технологије ФТВ монтаже 

 

 

ФОТОГРАФИЈА  
 

 зимски семестар летњи семестар број изборних предмета  

III година 

Основи сценографије и костима 
од понуђених 3, бирају се 2 

изборна предмета 
Основи филмске и ТВ монтаже 

 Теорија филма 

IV година 

Основи филмске режије 1 

од понуђених 5, бирају се 3 

изборна предмета 

Основи филмске продукције 

Основи ТВ режије 

Технологија филма и телевизије 

Основи технологије филмске и ТВ монтаже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЛМСКА И ТВ МОНТАЖА 
 

 зимски семестар летњи семестар број изборних предмета  

IV година 

Основи визуелних ефеката и дигиталне постпродукције 

од понуђених 5, бирају се 

3 изборна предмета 

 Психологија 

 Основи компјутерске уметности и 

дизајна 

Основи сценографије и костима 

Основи филмске продукције 

 

 

 

ФИЛМСКА И ТВ КАМЕРА 
 

 зимски семестар летњи семестар број изборних предмета  

III година 

 Психологија 
од понуђених 3, бирају се 

2 изборна предмета 
 Теорија филма 

           Естетика 

 

 

ДИЗАЈН ЗВУКА И МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА 
 

 зимски семестар летњи семестар број изборних предмета  

III година 
Музика за филм и ТВ Увод у медије од понуђена 3, бирају се 2 

изборна предмета Пословно и ауторско право  

IV година 

Основи снимања филмском и видео камером 

од понуђених 5, бирају се 

3 изборна предмета 

Технологија филма и телевизије 

Основи технологије филмске и ТВ монтаже 

 Основи компјутерске 

уметности и дизајна 

Основи ТВ режије 

 

 

  

 

ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА 
 

 зимски семестар летњи семестар број изборних предмета  

III година 

Увод у комуникације Технологија звука на 

филму и ТВ 
од понуђена 3, бирају се 2 

изборна предмета 
Музика за филм и ТВ  

IV година 

Медијска маска и шминка Основи маркетинга и 

односа са јавношћу 
од понуђених 5, бирају се 3 

изборна предмета 
Филмска и ТВ критика Односи с медијима 

Пословно и ауторско 

право 

 

 

 

 

 



 

ПРОДУКЦИЈА У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА 
 

 зимски семестар летњи семестар број изборних предмета  

III година 

 Основи компјутерске 

уметности и дизајна од понуђена 3, бирају се 2 

изборна предмета Основи филмског и ТВ сценарија 1 

Основи филмске режије 1 

IV година 

Основи снимања филмском и видео камером 

од понуђених 5, бирају се 3 

изборна предмета 

Естетика 

Основи филмског и ТВ сценарија 2 

Основи филмске режије 2 

 Теорија филма  

 


