
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 
Настава из предмета Француски језик I и II (проф. Бојана Новаковић) 

одржава се на Факултету ликовних уметности, а  током зимског семестра 

2020/2021. године ће се одвијати на даљину, преко Зоом-а.  

Уводни час са проф, Новаковић одржаће се у суботу, 26.09.2020. у 9 часова 

на Факултету ликовних уметности, па су студенти који ће слушати ове 

предмете у обавези за присуствују првом часу. 
 

Моле се студенти да се пријаве за слушање предмета Оливери Трајковић 

(канцеларија 70)  до 21.9.2020. године. 

Настава из предмета Глума на филму (проф.Олег Новковић) почеће да се 

одржава 12.10.2020. године од 8 часова (биоскопска сала). 

Први часови из предмета Теорија културе и Естетика одржаће се у петак 

9.10.2020. у Заводу за проучавање културног развитка (Риге од Фере 4, 

Београд) у редовним терминима. Студенти и студенткиње ће том приликом 

послушати и излагања на годишњем скупу Естетичког друштва Србије. 

Програм је у прилогу 

_______________________________________________________________ 

Настава из предмета Психологија II (др Ирена Ристић) одржаваће се на 

два начина: на ФДУ (биоскопска сала) и online. 
 

Online термини одржавања наставе (субота 9-11): 

17.10.2020; 31.10.2020; 14.11.2020; 28.11.2020; 12.12.2020; 26.12.2020; 

16.1.2021. 
 

Термини одржавања наставе на ФДУ:  

четвртак 22.10.2020; 5.11.2020; 19.11.2020; 3.12.2020; 17.12.2020; 14.1.2021. 
 

Слушају студенти: 

II година Глуме, II година Позоришне и радио режије, II године Драматургије 

(изборни); III године Филмске и ТВрежије; III година Камере (Психологија 4); III 

године Филмске и ТВ монтаже; IV година Звука (изборни). 
 

Настава из предмета Историја уметности I (др Милан Просен) одржаваће 

се на два начина: на ФДУ (биоскопска сала) и online. 
 

Термини одржавања наставе на ФДУ:  

четвртак 15.10; 29,10; 12,11; 26,11; 10,12; 24.12. 2020. 
 

За информације о предметима Историја уметности I и II потребно је да се 

пријавите на ФБ странице: ФДУ Историја уметности I 2020 и ФДУ 

Историја уметности II 2020. 
 

Слушају студенти: I године Позоришне и радио режије, I године ФТВ режије, III године 

Камере, II године ФТВ продукције, II година ФТВ продукиције, II година Монтаже (изборни) и 



I/II/ III године Менаџмента и продукције позоришта, радија и културе (изборни), III године 

Снимања и дизајна звука(изборни), III године Глуме 

Вежбе из предмета Историја светског позоришта и драме I и II (Огњен 

Обрадовић) одржаваће се суботом (биоскопска сала)  у следећим 

терминима: 

 

Историја светског позоришта и драме I (субота 11  - 14) : 

17.10.2020; 31.10.2020; 14.11.2020; 28.11.2020; 12.12.2020; 26.12.2020; 

16.1.2021. 
 

Историја светског позоришта и драме II  (субота 11-14) : 

24.10.2020; 7.11.2020; 21.11.2020; 5.12.2020; 19.12.2020; 9.1.2021; 

23.1.2021. 

Студенти IV године ФТВ режије који су изабрали предмет Основе 

фотографске слике наставу ће слушати средом од 16 часова (ФА1). С 

обзиром да је у истом термину настава из изборног предмета Медији 

масовних комуникација, моле се студенти који су одабрали оба предмета 

да се определе за један и да се јаве у канц. 70 како би пријавили и нови 

изборни предмет.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моле се студенти да прате обавештења која ће убудуће стајату у првој стакленој витрини у 

којој пише НАСТАВА  и а сајту ФДУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на насталу ситуацију, у распореду часова ће бити измена. 


