
Студијски програми : ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ ВИЗУЕЛНИХ И СЦЕНСКИХ 

УМЕТНОСТИ, КОМПЈУТЕРСКА МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЈИ, КРЕИРАЊЕ ИМИЏА У 

УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: MУЛТИМЕДИЈАЛНА РЕЖИЈА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Пашкван Д. Данило 

Статус предмета: Обавезан /Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета: Упознавање студената са основним начелима и главним теоријским и 

нарочито практичним принципима редитељског поступка у мултимедијским концептима.  

Исход предмета: Оспособљавање кандидата за самостални и групни редитељски рад у 

различитим оквирима сценских /медијских израза. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Редитељски задатак, уобличавање тематско-идејне премисе за 

медијску презентацију, основи сценаристике, увод у граматику филма и телевизије, развој 

литерарног предлошка, жанр, сукоб и драма, форма и стил, редитељска интерпретација 

литерарног предлошка, кастинг, режирање извођача, систем проба, препродукција корак по 

корак, редитељски рад са снимајућом екипом, рад на мизансцену, књига снимања, 

решавање проблема континуитета, процес редитељског мониторинга, начела 

постпродукције, рад са композитором, процес монтаже, глобални преглед функционисања 

медијске индустрије. 

 Практична настава: Редитељски рад у припреми, реализацији и постпродукцији видео 

клипа, кратке докуменатне форме или филмске минијатуре. 
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Службени гласник  

Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови, вежбе, писани радови, креативне радионице  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 15 

практична настава 25 усмени испит 30 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 10   

 


