
 

 

 

 

2021/2022.                     Студијски програм:  ИЗВOЂAЧКE УMETНOСTИ – докторске студије                            I година     I  семестар   
                                                                                                                
 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

Камерна музика 20. и 

21.века 1 

Крeaтивнo писaњe Анализа савремене музике Естетика,стилистика и 

поетика музике 

Архивски рад Камерна музика д1 

Наставник 

проф.Maринa Mилић 

Рaдoвић 

marina.m.radovic@gmail.com 

 

проф.Чeдoмир Никoлић 

cedomir.nikolic.64@gmail.com 

 

проф. Соња Антунић 

ansonfla@yahoo.com 

 

Наставник 

проф Пeтaр Груjичић 

 

pgbarbarin@gmail.com 

 

 

Простор 

Ђуре Јакшића 

Наставник 

проф.Смиљана Влајић 

 

smiljana.vlajic@sbb.rs 

 

 

Простор 

Тврђава 

Наставник. 

проф Љубица Илић 

 
ljilic@yahoo.com 

 

 

Простор 

Тврђава 

Наставник. 

проф.Маријана Кокановић 

Марковић 

 

marijanakokanovic@yahoo.com 

 

 

Простор 

Тврђава 

Наставник 

проф.Maринa Mилић Рaдoвић 

marina.m.radovic@gmail.com 

 

проф.Чeдoмир Никoлић 

cedomir.nikolic.64@gmail.com 

 

проф. Соња Антунић 

ansonfla@yahoo.com 

 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

Камерна музика 20. и 

21.века 1 

Могућности примене техника и 

метода научног истраживања у 

уметничком истраживању 

Нови медији 1 

 

Инструмент Музичка интерпретација и 

елемнти креативног приступа 

нотном тексту 

Камерна музика д1 

Наставник 

проф. Александар Тасић 

atasic76@gmail.com 

 

проф. Весна Јансенс 

vjanss@hotmail.com 

 

проф. Тимеа Калмар 

tikalmarns@gmail.com 
 

проф. Јелена Филиповић 

јека1905974@gmail.com 

 

проф.Александра Крчмар 

Ћулибрк 

aleksandrakrcmar@gmail.com 

 

 

Наставник 

 проф Срђан Радаковић 

srdjan.radakovic13@gmail.com 

 

 

Простор 

Ђуре Јакшића 

Наставник 

 проф. Владан Јолер 

joler@labs.rs 
 

 проф. Стеван Којић 

     stevan.kojic@uns.ac.rs 

 

 
 

Простор 

Ђуре Јакшића  

поткровље, кабинет НЛМ 

 

Индивидуални рад са 

ментором 

 

 

Простор 

Тврђава 

Наставник 

проф. Милан Миладиновић 

milanpiano@gmail.com 

 

 

 

Простор 

Тврђава 

Наставник 

проф. Александар Тасић 

atasic76@gmail.com 

 

проф. Весна Јансенс 

vjanss@hotmail.com 

 

проф. Тимеа Калмар 

tikalmarns@gmail.com 

 

проф. Јелена Филиповић 

јека1905974@gmail.com 

 

проф.Александра Крчмар 

Ћулибрк 

aleksandrakrcmar@gmail.com 
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ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

у договору са проф 

online 

 16.00-17.30 

(I предавање –26.02.2021.) 

у договору са проф 

online 

Камерна музика 20. и 

21.века 2 

Инструмент Религија у музици 20.века  Филозофија уметности 

 

Камерна музика д2 

Наставник 

проф.Maринa Mилић 

Рaдoвић 

marina.m.radovic@gmail.com 

 

проф.Чeдoмир Никoлић 

cedomir.nikolic.64@gmail.com 

 

проф. Соња Антунић 

ansonfla@yahoo.com 

 

 

Индивидуални рад са 

ментором 

 

 

 
Простор 

Тврђава 

Наставник 

проф. Ира Проданов  

iraprodanovkrajisnik@gmail.com 

 

 

 

Простор 

Тврђава 

 Наставник 

проф Уна Поповић 

una.popovic@gmail.com 

 

 

 
Простор 

Ђуре Јакшића,наставна 

Наставник 

проф.Maринa Mилић Рaдoвић 

marina.m.radovic@gmail.com 

 

проф.Чeдoмир Никoлић 

cedomir.nikolic.64@gmail.com 

 

проф. Соња Антунић 

ansonfla@yahoo.com 

 

у договору са проф 

online 

 у договору са проф 

online 

  у договору са проф 

online 

Камерна музика 20. и 

21.века 2 

 Нови медији 2 

 

Увoд у дoктoрски 

умeтнички прojeкaт 

 Камерна музика д2 

Наставник 

проф. Александар Тасић 

atasic76@gmail.com 

 

проф. Весна Јансенс 

vjanss@hotmail.com 

 

проф. Тимеа Калмар 

tikalmarns@gmail.com 
 

проф. Јелена Филиповић 

јека1905974@gmail.com 

 

проф.Александра Крчмар 

Ћулибрк 

aleksandrakrcmar@gmail.com 

 Наставник 

 проф. Владан Јолер 

joler@labs.rs 
 

 проф. Стеван Којић 

     stevan.kojic@uns.ac.rs 

 

 

 
Простор 

Ђуре Јакшића  

поткровље, кабинет НЛМ 

 

 

 

Индивидуaлaн рaд сa 

изaбрaним мeнтoрoм 

 Наставник 

проф. Александар Тасић 

atasic76@gmail.com 

 

проф. Весна Јансенс 

vjanss@hotmail.com 

 

проф. Тимеа Калмар 

tikalmarns@gmail.com 

 

проф. Јелена Филиповић 

јека1905974@gmail.com 

 

проф.Александра Крчмар 

Ћулибрк 

aleksandrakrcmar@gmail.com 
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