Информативни дан о обукама Националне службе за запошљавање,
обуке према захтевима послодаваца
Датум и време одржавања:
четвртак 18.10.2018. у 10:00
Место одржавања:
НСЗ Гундулићев венац 23-25, велика сала, IV спрат
Обука за: VFX генералисту
Сврха обуке је укључивање нових, високо-образованих кадрова у индустрију визуелних
ефеката и компјутерске графике, у окружењу у којем још увек није у довољној мери
заступљено формално образовање њене примене у анимацији, филмској и видео постпродукцији. На овај начин ће за релативно кратко време, учесници добити квалитетено
теоријско и практично знање и бити спремни да у кратком року постану функцинални у
новом занимању које ће их учинити знатно компететнијим на тржишту рада.
ЦИЉЕВИ ОБУКЕ:
- Повећати ниво иформација и знања учесника у области индустрије
- Оспособити учеснике за основну примену алата потребних у продукцији визуелних
ефеката
Преглед садржаја (по областима или модулима)
- Карактеристике индустрије визуелних ефеката
- Основе програма за 3Д моделовање - Аутодеск Маја
- Основе интефејса програма Maya
- Напредни алати за Поли мoделовање
- Карактеристике НУРБС моделинга
- Основе текстурисања
- Технике ригинга и рендеровања
- Типови светала
- Композитинг
- Основе анимације
Трајање обуке: 400 часова, у трајању од 12 недеља.
Структура обуке: 40% теоретски рад у групи од 12 полазника, 60% практичне вежбе и
самосталан рад
Потребна знања и вештине за похађање обуке:
- енглески језик Б2
- познавање рада у Адобе Фотошоп програму
- портфолио радова из фотографије, сликања и Фотошопа
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- пожељно претходно искуство на пословима графичког дизајна
Лица заинтересована за похађање обуке неопходно је да се налазе на евиденцији
Националне службе за запошљавање и могу се информисати код својих референата за све
детање пријаве на обуку.
Обуке су бесплатне за полазнике.
Потврда доласка на информативни дан можете обавити и путем емаила:
info@filminserbia.com или school@craterstudio.com
Програм обука реализују
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