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Настава из предмета Копирајтинг одржава се четвртком од 13 часова, а 

Драматургија видео игара, четвртком од 11 часова. Оба предмета у уч. 38 

код проф. др ум. Мирка Стојковића.  

Моле се студенти 4. године ФТВ режије да, уколико нису у могићности да 

слушају ове предмете, дођу и замене их за неке друге. 

Студент 4. године ФТВ режије који је изабрао да слуша предмет Естетика 

комуникација (др Д. Вуксановић, др В. Илић) нека се јави професорима 

након наставе из предмета Теорија културе ради договора око консултација. 

_______________________________________________________________ 

Студент 4. године ФТВ режије који је изабрао да слуша предмет Oснове 

анимације (Д. Суботин) наставу ће имати средом од 14 до 16 часова (мала 

пројекција 44). 

Настава из предмета Руски језик1 и Руски језик 2 (др Ениса Успенски) 

одржавају  се петком од 10, па од 12 часова. Студенти 2.године Менаџмента 

којима се то не уклапа у распоред, треба да се определе за неки други 

предмет. 

Настава из предмета Руски језик и култура (др Ениса Успенски) одржава се 

петком од 14 часова (уч. 40). Јавити се проф. Успенски уколико термин не 

одговара, ради договора (студенти 3. године Менаџмента) 

Настава из предмета Међународни културни односи (др Љиљана Рогач 

Мијатовић), за студенте 2. године ФТВ продукције, одржава се четвртком од 

13 до 15 часова (уч.36).  

Настава из предмета Монтажа докуменатрних докуменатрних форми (Н. 

Савићевић), одржаваће се средом од 18 часова (студенти 4. године ФТВ 



продукције). Први час ће се одржати у среду 22.2.2023. године (када почне 

настава на мастер студијама). Студенти који су изабрали овај предмет 

обавезно треба да дођу на 1. предавање како би се договорили око 

прецизирања термина. 

Студенти 4. године Драматургије треба да се јаве проф. др Дивни Вуксановић 

и др Влатку илићу, ради договора око слушања наставе из обавезног предмета 

Естетика комуникација (петак у 12 часова учионица, 37) 

Студенти 4. године Снимања и дизајна звука треба да се определе за неки 

други изборни предмет , с обзиром да предмет Реторика није могуће унети у 

распоред. 

Час из предмета Основе телевизијске делатности II (мр Вања Шибалић), 

неће се одржати у понедељак, 6.2.2022. године. 

Настава из предмета Финансије и рачуноводство (проф. Х. Микић), 

одржаваће се средом од 13 до 17 часова, сваке друге недеље, у виду блок 

наставе. Слушају студенти 1. године Менаџмента. 

 

 


