Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на
студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во
учебната 2021/22 Факултетот за драмски уметности ќе оддржи приемен испит за
запишување на нова класа на студиската програма Продукција. Целта на
приемниот испит е да ги провери предзнаењата на кандидатите на релевантните
аспекти на менаџментот во областа на театарот, филмот, телевизијата и радиото.
Предвидено е приемниот испит да се изведе во два круга, кои ќе бидат
елиминациони. Поточно, во првиот круг ќе учествуваат сите пријавени кандидати,
а во вториот само оние кои ќе освојат доволно поени во првиот.
Првиот круг од приемниот испит ќе се состои од два дела:
1. Решавање тест од општа култура - тестот ќе биде со заокружување и
дополнување на (предложени) одговори;
2. Анализа на тема од областа од филмот или театарот.
Поради следење на препораките за превенција од ширење на заразата
кандидатите на приемниот испит во живо само ќе го решаваат тестот и ќе ја
напишат анализата на делото според нивниот личен избор.
Првиот круг завршува со дискусија за напишаната анализа и интервју со
кандидатот од страна на Комисијата за спроведување на испитот.
Во вториот круг кандидатите кои ќе го поминат првиот ќе
реализираат кратка вежба - продукциска анализа на дадена ситуација од
продукција на театарско или филмско дело според нивни афинитет.
Право на упис на ФДУ имаат оние кандидати кои успешно ќе ги поминат
двата круга од испитот.
Во прилог се доставува и предложена литература за испитот,
задолжителна и проширена.
Задолжителна литература:
1. ЏИЛ Немс, Воовед во филмски студии, Нампрес, Скопје, 2009
2. Дарко Лукиќ, Продукција и маркетинг сценских уметности, Хрватски

Центар ITI-UNESCO, Загреб, 2006

Дополнителна литература:
1. [Daniel_Ionazzi]_The_Stage_Management_Handbook 2.
[Duncan_Webb]_Running_Theaters_Best_Practices_for
3. The Complete Film Production Handbook by Eve Light Honthaner
4. Complete Guide Low-Budget Filmmaking
Контакт меил:
igor.vecovski@fdu.ukim.edu.mk
dejan.iliev@fdu.ukim.edu.mk
ilija.ciriviri@fdu.ukim.edu.mk
Забелешка:
Литературата кандидатите можат да ја најдат во библиотеката на ФДУ и
НУБ „Климент Охридски“ - Скопје.

