ОБАВЕШТЕЊЕ
2021/2022. година
Настава из предмета Француски језик I и II (проф. Бојана Новаковић)
одржава се на Факултету ликовних уметности, а током зимског семестра
2021/2022. године ће се одвијати на даљину, преко Зоом-а.
Уводни час са проф, Новаковић одржаће се у суботу, 25.09.2021. у 9 часова
на Факултету ликовних уметности (Париска 16), па су студенти који ће
слушати ове предмете у обавези за присуствују првом часу.
Моле се студенти да се пријаве за слушање предмета професорки на мејл:
bojananovakovic@ymail.com
Настава из предмета Историја уметности I и II(др Милан Просен) почеће
да се одржава од недеље среде 29.9.2021. године, односно четвртка
30.9.2021. године.
Моле се студенти заинтересовани да слушају наставу из предмета
Италијански језик (I или II) код проф. Милице Ђелић да се јаве
професорки на мејл: milica.djelic@fmu.bg.ac.rs и milicadjelic23@gmail.com
Настава из предмета Сценографија и костимографија почеће да се
одржава од 1. новембра 2021.године (за све године), након избора новог
професора . Часови ће бити надокнађени, у договору са студентима.
Сви часови код др Невене Даковић почеће да се одржавају од понедељка
27.9.2021.године.
Настава из предмета Менаџмент и маркетинг у култури (др Нина
Михаљинац) почеће да се одржава од среде 29. септембра 2021. године.
Слушају студенти: 3. године Менаџмента; 4. године звука (изб), 4. године Позоришне режије
(изб.)
__________________________________________________________________________________

Настава из предмета Драматургија видео игара (др. ум. Мирко
Стојковић), одржава се онлајн. Термин је немогуће уклопити у распоред
часова, па моле се студенти 2. и 3. године ФТВ продукције (изб.), 4. године
ФТВ режије (изб.) и ФТВ монтаже (об.) да се јаве проф. на:
mirko.stojkovic@gmail.com . Уколико студенти не могу ипак да се договоре око онлајн
наставе, потребно је да се јаве у канцеларију 70.
_________________________________________________________________________

Моле се студенти 4. године ФТВ режије који су се определили да слушају
наставу из предмета Међународни културни односи (др Љ. Рогач
Мијатовић) и Културна политика (др В. Ђукић) да се определе за неки
други предмет, јер је ове предмете немогуће уклопити у распоред часова.
________________________________________________________________
Настава из предмета Естетика одржава се петком од 12 до 14 часова (уч.
38).
Слушају студенти 3. године Менаџмента
________________________________________________________________________________

Четрвта година Позоришне и радио режије – избори предмети:
Менаџмент и маркетинг у култури среда од 12 до 14 часова (уч. 38)
Сценске борбе 1 среда 11 до 13 (вежбаоница 16)
Глумац пред камером среда од 11 до 13 (ФА1).
Уколико се студентима ови изборни предмети поклапају (уколико је
студент узео два предмета која су у исто време), треба да се јаве Оливери
Трајковић (канц. 70), ради промене изборнг предмета или евентуално ради
договора око консултација.
Настава из предмете Теорија нових медија: од електронских до дигиталних
почеће да се одржава заједно са студентима мастер студија.
Настава из предмета Примењена музика (др. ум. Борис Деспот) одржава
се четвртком од 13 до 15 часова (boris.despot@fdu.bg.ac.rs )
Настава из предмета Руски језик 1 (др Ениса Успенски) одржава се
петком од 10 до 12 часова (уч. 40). Јавити се проф. ради прецизирања
термина (enisa.uspenski@gmail.com )
___________________________________________________________________________

Настава из предмета Кинематографска слика (А. Костић) неће се
одржати у петак, 1.10.2021. године.
________________________________________________________________
Настава из предмета Реторика (др Дијана Марковић) не може се уклопити
у распоред часова за студенте 4. године Снимања и дизајна звука, па се
студенти моле да пријаве други предмет.
________________________________________________________________
Студенти 2. године Менаџмента треба да се јаве проф. др Ениси Успенски
ради слушања наставе из предмета Руски језик и култура
(enisa.uspenski@gmail.com)

ВАЖНО: У распореду часова ће бити измена, моле се студенти да прате
сајт ФДУ као и огласне табле.

