Назив предмета: Уметничко истраживачки рад 1
Наставник или наставници:
Статус предмета: обавезан, I семестар
Број ЕСПБ: 12
Услов: уписана прва година студија
Циљ предмета
Општи циљ предмета је усавршавање процеса планирања, припреме и реализације уметничког дела, у
складу са личном поетиком и специфичном истраживачком методологијом. Формулисање сопствене
уметничке стратегије и модусa уметничког деловања у савременом друштвеном контексту у функцији
докторског уметничког пројекта
Исход предмета
Способност да се самостално конципира сложен уметнички рад, базиран на темељно спроведеном
уметничком истраживању. Развијена свест о комплексности уметничког рада и способност да се успостави
релација сопственог рада са другим друштвеним пракса.
Садржај предмета
Артикулација ликовног (визуелног) мишљења у складу са одабраном темом уметничког истраживања.
Мапирање простора истраживања, уз адекватну аргументацију, која је заснована на референтној
литератури и савременој уметничкој пракси. Прикупљање визуелне и текстуалне грађе за реализацију
уметничког пројекта. Планирање реализације комплексног уметничког дела по фазама: од скице,
предлошка, промишљања концепта и разраде иницијалне идеје до извођења у материјалу, односно,
одабраном медију.
Препоручена литература
1. Art in theory 1900-2000, Hoboken, New Jersey: Blackwell Publishing, 2003.
2. Сходно индивидуалном приступу развоја сваког студента листа неопходне литературе се допуњује
и прилагођава интересовањима и започетом истраживању сваког студента.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3
Практична настава: 7
10
Методе извођења наставе
Индивидуални рад.Тип наставе је практичан и атељерског је типа.Разговори са кандидатом у форми
индивидуалне коректуре. Затим, активни дијалози путем групних разговора и заједничких коректура
вођени од стране професора. Заједничко или самостално учешће у радионицама или организовање истих.
Разговори са гостима, позваним предавачима или уметницима. Дискусије у оквиру предавања и радионица.
Припреме краћих излагања студената-доктораната у оквиру радионица као и усмено представљање и
образлагање сопственог рада. Прављење бележака током рада на докторској дисертацији као референтне
тачке за преглед досадашњег и рефлексију о даљем развоју.Може се користити стручна и општа литература
као и све показне технике.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активно учешће у настави 30
Остварени задаци
20
Завршни испит:

израда практичнг рада
усмени испит

40
10

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Уметничко-истраживачки рад 2
Наставник или наставници:
Статус предмета: обавезан, II семестар
Број ЕСПБ: 12
Услов: уписана прва година студија
Циљ предмета
Развијање иновативног приступа кроз рад у медију или истраживање релације медија (интермедијски или
вишемедијски рад). Успостављање поетске платформе рада и формулисање концептуалних полазишта у
функцији докторског уметничког пројекта.
Исход предмета
Способност надоградње стечених искустава и знања о уметничком деловању у одређеном ликовном медију
или у комплексним односима прожимања медија. Успостављање личног става према самом језику медија.
Артикулација истраживачког приступа, методолошких поступака и успостављање ауторефлексивног
апарата.
Садржај предмета
Ликовни (визуелни медији) - савремене уметничке стратегије и праксе Уметнички медиј – пост медиј
креативна употреба алата, материјала и/или технологије Експеримент у ликовним (визуелним)
уметностима Визуелна истраживања – индивидуални пројекти студената
Препоручена литература
1. Bois, Y., Kraus, R. Formless: A User’s Guide, New York, Zone Books, 1997;
2. Сходно индивидуалном приступу развоја сваког студента листа неопходне литературе се допуњује
и прилагођава интересовањима и започетом истраживању сваког студента.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 4
Практична настава: 7
11
Методе извођења наставе
Индивидуални рад.Тип наставе је практичан и атељерског је типа.Разговори са кандидатом у форми
индивидуалне коректуре. Затим, активни дијалози путем групних разговора и заједничких коректура
вођени од стране професора. Заједничко или самостално учешће у радионицама или организовање истих.
Разговори са гостима, позваним предавачима или уметницима. Дискусије у оквиру предавања и радионица.
Припреме краћих излагања студената-доктораната у оквиру радионица као и усмено представљање и
образлагање сопственог рада. Прављење бележака током рада на докторској дисертацији као референтне
тачке за преглед досадашњег и рефлексију о даљем развоју.Може се користити стручна и општа литература
као и све показне технике.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активно учешће у настави 30
Остварени задаци
20
Завршни испит:

израда практичнг рада
усмени испит

40
10

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Уметничко-истраживачки рад 3
Наставник или наставници:
Статус предмета: обавезан, III семестар
Број ЕСПБ: 12
Услов: уписана II година студија
Циљ предмета
Унапређење уметничких поступака који су формулисани и разматрани на предметима Уметничкоистраживачки рад 1 и Уметничко-истраживачки рад 2. Наставак развијања личног поетског приступа,
преиспитивање језика и граница уметничког медија.
Исход предмета
Остварен највиши ниво у конципирању, извођењу и образложењу уметничког рада у одабраном ликовном
(визуелном) медију (или медијима). Развијена аутетнтична ауторска позиција.
Садржај предмета
Индивидуални рад студента на изради уметничког дела, уз повремене консултације са наставником.
Унапређење нивоа уметничке продукције (развијање серије, циклуса радова, већих тематских целина,
превођење идеје из изворног медија у друге медије);
Препоручена литература
1. Bois, Y., Kraus, R. Formless: A User’s Guide, New York, Zone Books, 1997;
2. Сходно индивидуалном приступу развоја сваког студента листа неопходне литературе се допуњује
и прилагођава интересовањима и започетом истраживању сваког студента.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 4
Практична настава: 10
14
Методе извођења наставе
Индивидуални рад.Тип наставе је практичан и атељерског је типа.Разговори са кандидатом у форми
индивидуалне коректуре. Затим, активни дијалози путем групних разговора и заједничких коректура
вођени од стране професора. Заједничко или самостално учешће у радионицама или организовање истих.
Разговори са гостима, позваним предавачима или уметницима. Дискусије у оквиру предавања и радионица.
Припреме краћих излагања студената-доктораната у оквиру радионица као и усмено представљање и
образлагање сопственог рада. Прављење бележака током рада на докторској дисертацији као референтне
тачке за преглед досадашњег и рефлексију о даљем развоју.Може се користити стручна и општа литература
као и све показне технике.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активно учешће у настави 30
Остварени задаци
20
Завршни испит:

израда практичнг рада
усмени испит

40
10

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Уметничко-истраживачки рад 4
Наставник или наставници:
Статус предмета: обавезан, IV семестар
Број ЕСПБ: 12
Услов: положен испит из предмета Уметничко-истраживачки рад 2
Циљ предмета
Финализација рада започетог у претходном семестру. Унапређивање личног метода у извођењу
истраживачког програма – уметничког пројекта којим се кроз уметничку праксу гради ново знање у оквиру
поља ликовних уметности. Формирани естетички и етички ставови у складу са личним уверењима и
уметничком природом аутора.
Исход предмета
Развијена самосталност у организацији, продукцији и презентацији уметничког истраживачког пројекта –
уметничког дела које ће бити доступно јавности, и које показује кандидатово високо развијено креативно
пластичко мишљење и јасно профилисан лични ауторски језик. Развијена самосвест о сопственој ауторској
и уметничкој позицији.
Садржај предмета
Надоградња у поступцима обликовања уметничког рада; Напредни техничко-технолошки аспекти
продукције; Индивидуална и групна критика, лична перцепција и перцепција других; Јединство естетичког
и етичког приступа у уметничком деловању;
Препоручена литература
1. Harris, J. The New History of Art. A Critical Introduction. London – New York: Routledge, 2001.
2. Harrison, C. Essays on Art & Language, Cambridge: MIT Press, 2003.
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 3
Практична настава: 10
13
Методе извођења наставе
Индивидуални рад.Тип наставе је практичан и атељерског је типа.Разговори са кандидатом у форми
индивидуалне коректуре. Затим, активни дијалози путем групних разговора и заједничких коректура
вођени од стране професора. Заједничко или самостално учешће у радионицама или организовање истих.
Разговори са гостима, позваним предавачима или уметницима. Дискусије у оквиру предавања и радионица.
Припреме краћих излагања студената-доктораната у оквиру радионица као и усмено представљање и
образлагање сопственог рада. Прављење бележака током рада на докторској дисертацији као референтне
тачке за преглед досадашњег и рефлексију о даљем развоју. Може се користити стручна и општа
литература као и све показне технике.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активно учешће у настави 30
Остварени задаци
20
Завршни испит:

израда практичнг рада
усмени испит

40
10

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Филозофија уметности
Наставник или наставници:
Статус предмета: изборни, I семестар
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са најзначајнијим темама и проблемима филозофског, а посебно
савременог филозофског разумевања уметности у чијој се духовној оптици сажимају и искуства
социологије уметности, затим историје и теорије уметности, психологије, те семиотике уметности.
Исход предмета
Студенти ће се темељито упознати са појмом и предметом филозофије уметности и остварит ће детаљан
увид у најзначајније филозофске оријентације које тематизују питање уметности. Исход студија
претпоставља и исцрпно разумевање филозофских метода у разумевању уметности.
Садржај предмета
Методе филозофског разумевања уметности: онтолошка, феноменолошка, структуралистичка и
херменеутичка метода. Разлика филозофске од других метода разумевања уметности: социолошке,
психолошке, психоаналитичке, семиотичке, те методе историје уметности. Класична филозофија
уметности и место ликовних уметности (Кант, Шелинг, Хегел). Филозофија ликовних уметности и
естетски позитивизам (К. Фидлер). Разумевање односа музике и ликовних уметности: идентитет и
диференција (А. Шопенхауер, О. Шпенглер). Симболика боја и филозофија боја (Гете). Сликарство и
значење појма: видети. Сликарство као "ћутљива наука". Сликарство као посредни говор и говор ћутње.
(М. М-Понти). Филозофија иконе (Б.А. Успенски). Феноменологија ликовних уметности (Р. Ингарден).
Херменeутика ликовних уметности (Х.Г. Гадамер).
Препоручена литература
1. И. Кант, Критика моћи суђења, Увод, БИГЗ, Београд. 1975.
2. Ф.В.Ј. Шелинг, Филозофија уметности, Нолит, Bеоград, 1984.
3. Г.В.Ф. Хегел, Естетика, III, БИГЗ, Београд, 1970.
4. И. Тен, Филозофија уметности, Београд, 1955.
5. Конрад Фидлер: О просуђивању дела ликовне уметности, Култура, Београд, 1965.
6. Б. А. Успенски: Поетика композиције; Семиотика иконе, Београд 1979.
7. Роман Ингарден: Онтологија уметности, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1991.
Број часова активне наставе 4
Методе извођења наставе
Предавања, дијалошка метода.

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања 10
Завршни испит:

израда писменог рада
усмени испит

50
40

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Фотографија као културолошки медиј
Наставник или наставници:
Статус предмета: изборан, II семестар
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета
Студенти докторских студија треба да упознају различите теорије фотографије и да обогате своја знања о
уметности и масовним медијским сликама. Код полазника ових студија посебно се инсистира на развијању
способности интердисциплинарног сагледавања и на вештини читања визуелних порука фотографије,
затим на обликовању самосталих анализа као и на култури критичког мишљења.
Исход предмета
Предмет настоји да унапреди општа теоријска знања о комплексној структури визуелне медијске поруке
као и вештину читања фотографске слике и њен утицај и место у култури.
Садржај предмета
Представљање кључне теорије фотографије. Језик фотографије и његово ослањање на теорију и историју
уметности као и масовних медија. Фотографија и/као култура. Фотграфија као савремени медиј.
Препоручена литература
1. W. Benjamin, Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije i Mala istorija fotografije u: W.
Benjamin, O fotografiji i umetnosti, preveo J. Aćin, urednik M. Todić, KCB, Beograd 2007.
2. S. Sontag, Eseji o fotografiji, Beograd 1982.
3. J. Jeffrey, Photography, A Concise History, London 1981.
4. R. Bart, Retorika slike, u: Plastički znak, Rijeka 1981, 71-82.
5. G. Freund, Fotografija i društvo, Zagreb 1981.
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2
Практична настава:2
4
Методе извођења наставе
Настава се изводи у активној форми дијалога и слободног разговора са студентима. Током наставе реч је
стално покривена сликом, односно, одговарајаућим репродукција како би се омогућило студентима да
усаврше своје перцептивне способности и увећају своју визуелну меморију. У настави се користи слајд
пројектор, комјутер и видео-бим.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања 30
Завршни испит:

израда писменог рада
усмени испит

50
20

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Доктроски уметнички пројекат
Наставник или наставници:
Статус предмета: обавезан, VI семестар
Број ЕСПБ: 30
Услов:
Циљ предмета
Последњи семестар докторских студија посвећен је осврту на практични рад и резултат у протеклом
периоду, као и на припрему презентације дела, али и свог пратећег материјала као паралелног и
документарног садржаја који је својом природом саставни део самог дела. То подразумева сређивање и
припремање за презентацију у штампаној форми стваралачког дневника, фото и видео документације која
је пропратила процес настанка. Крајњи циљ шестог семестра је презентација свог поменутог материјала
као и одбрана докторске дисертације (теоријски рад обима од најмање 6000 речи који је тематски повезан
са изложбеним делом дисертације) и чини одбрану интегритета и ауторитета ствараоца као чиниоца јавног
живота а самим тим и креатора друштвених кретања са свом својом комплексношћу и моралном
одговорношћ
Исход предмета
Студент је оспособљен за обиман подухват извођења и презентације, као и образложења и одбране
монументалног пројекта.
Садржај предмета
Консултативни сусрети са ментором и вођење стваралачког дневника, као материјалног, текстуалног
документа о процесу и току креативног чина. Посебна активност је праћење настанка теоријског рада као
посебног и саставног дела докторске дисертације. Континуирани рад на документарном и пратећем
материјалу. Припрема каталога и есеја о свом пројекту који са свим насталим продуктима чини докторску
дисертацију.
Препоручена литература
Укупна расположива материја из области уметности
Број часова активне наставе: Теоријска настава:
Практична настава: 20
20
Методе извођења наставе
Тип наставе је практичан рад. Разговори са кандидатом у форми индивидуалне коректуре.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит:

усмени испит и презентација пројекта 100

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Естетика комуникација
Наставник или наставници:
Статус предмета: оизборани, IV семестар
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета
Општи циљ предмета је да полазнике упозна теоријским основама естетике и комуникације те потреби
уметности да комуницара, односно да се обуче у разумевању естетског искуства те компаративно проучава
и интервенише у схватању уметности.
Исход предмета
Овладавање основама естетике комуникације односно да разуме и уз комуникативно гледиште
интервенише у схватању уметности.
Садржај предмета
Појам естетике, филозофије уметности и метафизике лепог. Теорија, модел, парадигма, теоријске
парадигме у истраживању и промишљању комуницирања. Опажајна димензија комуникације. Естетско
искуство као однос. Изражајна комуникација тела и изражајност говора. Теорије комуникације и опажајни
утицај. Утицај технологије на естетику.
Препоручена литература
1. Жан Кон, Естетика комуникације, превод Весна Ињац Малбаша, Београд, 2001.
2. Иван Фоцхт, Увод у естетику, Завод за издавање уџбеника, Сарајево 1980.
3. Мирољуб Радојковић, Тома Ђорђевић, Основе комуникологије, ФПН и Чигоја, Београд, 2005.
4. Јасна Јанићијевић, Комуникација и култура, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски
Карловци – Нови Сад, 2005.
5. Сузан Лангер, Филозофија у новом кључу, Просвета, Београд, 1967.

Број часова активне наставе:
4
Методе извођења наставе
Предавања и дебате

Теоријска настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања
семинр
Завршни испит:
израда писменог рада
усмени испит

Практична настава: 2

15
20
50
15

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Израда доктроског уметничког пројекта
Наставник или наставници:
Статус предмета: обавезан, V семестар
Број ЕСПБ: 30
Услов: положен испит из предмета Уметничко-истраживачки рад 2
Циљ предмета
Финализација рада започетог у претходном семестру. Унапређивање личног метода у извођењу
истраживачког програма – уметничког пројекта којим се кроз уметничку праксу гради ново знање у оквиру
поља ликовних уметности. Формирани естетички и етички ставови у складу са личним уверењима и
уметничком природом аутора.
Исход предмета
Развијена самосталност у организацији, продукцији и презентацији уметничког истраживачког пројекта –
уметничког дела које ће бити доступно јавности, и које показује кандидатово високо развијено креативно
пластичко мишљење и јасно профилисан лични ауторски језик. Развијена самосвест о сопственој ауторској
и уметничкој позицији.
Садржај предмета
Надоградња у поступцима обликовања уметничког рада; Напредни техничко-технолошки аспекти
продукције; Индивидуална и групна критика, лична перцепција и перцепција других; Јединство естетичког
и етичког приступа у уметничком деловању;
Препоручена литература
1. Harris, J. The New History of Art. A Critical Introduction. London – New York: Routledge, 2001.
2. Harrison, C. Essays on Art & Language, Cambridge: MIT Press, 2003.
Број часова активне наставе: Теоријска настава:
Практична настава: 20
20
Методе извођења наставе
Индивидуални рад.Тип наставе је практичан и атељерског је типа.Разговори са кандидатом у форми
индивидуалне коректуре. Затим, активни дијалози путем групних разговора и заједничких коректура
вођени од стране професора. Заједничко или самостално учешће у радионицама или организовање истих.
Разговори са гостима, позваним предавачима или уметницима. Дискусије у оквиру предавања и радионица.
Припреме краћих излагања студената-доктораната у оквиру радионица као и усмено представљање и
образлагање сопственог рада. Прављење бележака током рада на докторској дисертацији као референтне
тачке за преглед досадашњег и рефлексију о даљем развоју. Може се користити стручна и општа
литература као и све показне технике.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активно учешће у настави 30
Остварени задаци
20
Завршни испит:

израда практичнг рада
усмени испит

40
10

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Илустрација –ауторски израз и савремена уметничка пракса
Наставник или наставници:
Статус предмета: изборни, II семестар
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета
Студенти докторских студија треба да се упознају са креативним дизајнерским процесом и дефинишу свој
ауторски израз у савременој уметничкој пракси. Циљ је упознати студенте са интердисциплинарним
сагледдавањем проблематиеке савремене уметности уз константно трагање за сопственим визуелним
изразом.
Исход предмета
Предмет настоји да унапреди општа теоријска знања о илустрацији као графичком изразу као и да омогући
студенту да сампоспознајом дође до аутентичког ауторског израза у савременој уметничкој пракси кроз
креативан дизајнерски процес.
Садржај предмета
Историја и друштвени контекст. Креативни дизајнерски процес. Основна начела дизајна. Визуелни језик:
симбол, слика. Илустрација и типографија. Дизајнерско промишљање. Примери добре праксе.
Препоручена литература
1. Lidwell, W.; Holden, K.; Butler, J. (2014). Univerzalna načela dizajna. Zagreb: Mate (dopunjeno izdanje).
2. Frascara, J. (2004). Communication design, principles, methods, practice. Allworth Press.
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2
Практична настава:2
4
Методе извођења наставе
Настава се изводи у активној форми дијалога и слободног разговора са студентима. Током наставе реч је
стално покривена сликом, односно, одговарајаућим репродукција како би се омогућило студентима да
усаврше своје перцептивне способности и увећају своју визуелну меморију. У настави се користи слајд
пројектор, комјутер и видео-бим.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања 30
Завршни испит:

презентација пројекта
усмени испит

50
20

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Илустрација-визуелно приповедање и нови медији
Наставник или наставници:
Статус предмета: изборни, III семестар
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета
Студенти докторских студија треба да се упознају са подручијима дизајна визуелних комуникација те
методама визуелног комуницирања. Циљ је код студената развити креативан начин промишљања и
потицање да суделује у интердисциплинарном раду и стварању иновативних решења у подручју визуелних
комуникација и нових медија.
Исход предмета
Оспособљавање студената да упоређују и критички оцењују дизајнерска решења. Да конбинују чињенице и
идеје на нови начин као и да формирају стратегије визелног комуницирања кроз имплементацију
креативних решења.
Садржај предмета
Појам визуелног комуницирања. Семантика и семиотика. Визуелни језик. Дизајн дигиталних
интерактивних комуникација. Фотографија, филм и видео. Оглашавање и други вид промоције. Примери
добре праксе.
Препоручена литература
1. Ambrose, G. (2015). Design Thinking for Visual Communication. Bloomsberry: Fairchild Books.
2. Muller, M., G. (2007). What is Visual Communication? Studies in Communication Sciences, 7 (2), 7–34.
3. Paić, Ž. (2008). Vizualne komunikacije – uvod. Zagreb: Centar za vizualne studije.
4. Yates, D., Price, J. (2015). Communication Design – Insight from the Creative Industries. Bloomsberry:
Fairchild Books.
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2
Практична настава:2
4
Методе извођења наставе
Настава се изводи у активној форми дијалога и слободног разговора са студентима. Током наставе реч је
стално покривена сликом, односно, одговарајаућим репродукција како би се омогућило студентима да
усаврше своје перцептивне способности и увећају своју визуелну меморију. У настави се користи слајд
пројектор, комјутер и видео-бим.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања 30
Завршни испит:

презентација пројекта
усмени испит

50
20

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Менаџмент у култури
Наставник или наставници:
Статус предмета: изборни, IV семестар
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је оспособити студенте за самостално управљање културним институцијама,
културним делатностима, културним догађајима и културним добрима, односно процесом и функцијама
менаџмента са посебним акцентом на поједине фазе процеса и функције менаџмента и његове
специфичности, као и потенцијалне проблеме у оквиру домена културе. Циљ је оспособити студенте за
самостално, креативно и ефективно управљање културним институцијама, културним делатностима,
културним догађајима и културним добрима, као и културним научно-истраживачким пројектима из
домена менаџмента и маркетинга у култури, а све у циљу ефективнијег и ефикаснијег функционисања како
појединих сегмената културе, тако и културе у целини као значајне друштвене области за развој друштва у
целини.
Исход предмета
Предмет Менаџмент у култури је значајна специјализована научна дисциплина неопходна за успешно
сналажење студената на тржишту културних институција, културних делатности, културних догађаја,
културних добара, превасходно у смислу образовања и оспособљавања истих за самостално квалитетно и
успешно управљање и обављање маркетинг активности из домена културе. Изучавањем овог студијског
предмета студенти ће бити обучени да брзо препознају основне менаџерске грешке, које често
онемогућавају једној културној институцији да успешно послује, као и да на адекватан и учинковит начин
представи грађанима (публици) своја културне делатности, културне догађаје и културна добра..
Садржај предмета
Увод у менаџмент у култури, Однос културе и менаџмента, Однос културе и маркетинга, Културне
потребе, менаџмент и маркетинг, Менаџмент и менаџер у култури, Планирање културних активности,
Организовање културних активности, Вођење културних активности, Контрола културних активности,
Инструменти (производ, цена, дистрибуција и промоција) маркетинг микса у култури, Понашање
потрошача у култури, Менаџмент у специјализованим културним институцијама (позориште, филм,
медији, библиотеке, ликовни центи - галерије, музички центри, музеји, книжаре...), Менаџмент културних
делатности, Менаџмент културних догађаја, Менаџмент културних добара.
Препоручена литература
1. Никодијевић, Драган, Увод у менаџмент културе, Мегатренд, Београд, 2007.
2. Аврамовић, Зоран, Менаџмент у култури и уметности, Факултет за предузетни менаџмент,
Београд, 2000.
3. Адижес, Iсак, Менаџмент за културу, Нови Сад, 1996.
Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, дебате, интерактивна настава,

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања 50
Завршни испит:

израда писменог рада

50

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Методологија научног рада
Наставник или наставници:
Статус предмета: обавезан, I семестар
Број ЕСПБ: 9
Услов: нема
Циљ предмета
Општи циљ предмета је да полазнике упозна са методологијом научног рада у контексту
интердисциплинарних студија теорије, уметности, медија и културе. Посебни циљеви курса су да се
полазници упознају са појмом и теоријама о методологији научног рада, са оснивама методологије научног
истраживања и да се обуче да примењују одговарајућу методологију научног рада.
Исход предмета
Упознавање основа методологије научног рада и практично овладавање методама и техникама научног
истраживања. Припрема за приступ изради семинарских радова на докторским студијама и доктората.
Садржај предмета
Методологија научног рада је једносеместрални курс који обухвата циклус од 15 предавања. Предвиђено је
прорађивање тема везаних за теорију и историју методологије, упознавање са појмом и структуром
савремених научних истраживања. Предавања и дебате о следећим темама: 1. Појам методологије научног
и теоријског рада; Однос метода и техника научног истраживања; 2. Методологија научног рада у
филозофији и друштвено-хуманстичким наукама 3.Основни концепти емпиријског и теоријског рада 4.
Структура научног истраживања 5. Научни текст 6–12. Методологија истраживања у изабраној области
интердисциплинарних студија (дебате) 13–15. Припрема за испит
Препоручена литература
1. Шамић, др Мидхат: Како настаје научно дјело: увођење у методологију и технику
научноистраживачког рада (општи приступ), пето издање, ’Свјетлост’, Сарајево, 1980.
2. Арнхајм, Р., Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности у Београду, 1998.
3. Мишко Шуваковић, Појмовник савремене умјетности, Хортезку, Загреб, 2005.
4. Зборник радова Погледи, Бирограф, Земун, 2003.
5. Милан Дамњановић, Проблем експерименталне методе у естетици, Београд, 1965. Nejgel,
6. Мишко Шуваковић, Статус и функције теорије уметности, Прологомена за аналитичку естетику,
Нови Сад, 1995. 2006.

Број часова активне наставе 6
Методе извођења наставе
Предавања и дебате

Теоријска настава: 4

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања
семинр
Завршни испит:
израда писменог рада
усмени испит

Практична настава: 2

15
20
50
15

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Модерна уметност - одабране теме
Наставник или наставници:
Статус предмета: обавезан, III семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са одабраним темама из модерне уметности из визуре теорије
стваралаштва, психологије уметности, естетике, теоријске психоанализе, антропологије, итд. Циљ
предмета је увођење студената у интердисциплинарно поље анализе одабраних тема из модерне уметности.
Исход предмета
Предмет настоји да унапреди општа теоријска знања о модерној уметности и њен утицај и место у култури.
По завршетку наставе из предмета од студента се очекује да може да примени различите поступке
теоријсиког и критичког тумачења и интерпретације појава из домена модерне уметности, и презентира их
у оквирима критички постулираног научног текста, као и да буде у стању да вербално проблематизује
феномене пракси модерне уметности.
Садржај предмета
Модерна уметност као појам, Теорије популарне културе; Масовна култура вс модерна уметност; Филм;
Стрип; Музика – историја (19. и прва половина 20. века, прожимање високе уметничке и популарне
праксе);
Препоручена литература
1. Клоц, Хајнрих: Уметност у XX веку; Модерна – постмодерна – друга модерна. Нови Сад: Светови,
1995.
2. Carrol, Noel, „The Ontology of Mass Art“, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 55, no. 2,
Spring 1997.
3. Hayward, Susan, Cinema Studies: the key concepts, Routledge, London&New York, 2000.
4. Hesmondhalgh, David and Negus, Keith, Popular Music Studies, Arnold Publishers, 2002.
Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2
Практична настава:
Методе извођења наставе
Настава се изводи у активној форми дијалога и слободног разговора са студентима. У настави се користи
видео-бим.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања 30
Завршни испит:

израда писменог рада
усмени испит

20
50

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Односи уметности науке и технологије
Наставник или наставници:
Статус предмета: изборни, I семестар
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је у локални академски контекст уведе научно-теоријско разматрање употребе дигиталне
технологије у савременој уметности, уметности засноване на дигиталним медијима, уметности која се
реализује у виртуелном простору интернета.
Исход предмета
Оспособљавање студента да сагледавају, истражују, анализирају и баве се дигиталном уметношћу са
аспекта дискурса науке и савременог глобалног друштва и културе, у чију општу епистемолошку
платформу се уграђује дигитална парадигма.
Садржај предмета
Предмет се бави коришћењем технологије и техничких медија у уметности кроз 20. век, затим развојем и
употребом дигиталне технологије у уметности последњих неколико деценија са посебним акцентом на
однос науке и уметности.
План реализације: Историјски преглед употребе техничких медија и научних и технолошких достигнућа у
уметностима 20. века: историјске авангарде – постмодернизам; Промене поезиса у уметности 20. и
почетком 21. века: мануелна производња, механичка репродукција, дигитална продукција; Технологије
ауторства у уметности 20. и почетком 21. века: стваралац, произвођач, инжењер, културални радник,
Постпродукција као технички, поетички и политички принцип дигиталне уметности и перформанса;
Хибридни медији и мета медији: дигитални перформанс као постдисциплина извођачких уметности,
Препоручена литература
1. Bourriaud, Nicolas, Postproduction: Culture as Screenplay, Lukas & Sternberg, New York, 2005.
2. Dixon, Steve, Digital Performans: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art,
and Installation, The MIT Press, Cambridge Mass, 2007
3. Hansen, Mark B. N, New Philosophy for New Media, The MIT Press, Cambrigde Mass, 2003.
4. Kunst, Bojana, »The Digital Body: History of Body Visibility«, u Digitized Bodies / Virtual
Spectacles, Czegledy, Nina (ed), Ludwig Museum Budapest, Budapest, 2001, str. 13-28,
www.kunstbody.org 9
5. Lane, Jill, »Digital Zapatistas«, TDR, vol. 47, no. 2, 2003, str. 129-144 10. Manovich, Lev,
Language of New Media, MIT Press, 2001.
Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2
Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се изводи у активној форми предавања, дијалога и слободног разговора са студентима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања 30
Завршни испит:

израда писменог рада
усмени испит

50
20

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Перформанс и перформативност у савременој уметности
Наставник или наставници:
Статус предмета: изборан, III семестар
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета
Општи циљ предмета је да полазнике упозна са једном од најсавременијих метода и теорија у оквиру
студије извођења, академске дисциплоне која представља проширење, критичко преиспитивање и
редефинисање дискурса других академских дисциплина.
Исход предмета
Упознавање студената са основама перформанса те оспособљавање за истраживање, теоријски начин
мишљења и истраживања, непрестано преиспитивање и самокритика. По окончању предмета студент је
оспособљен да тумачи, анализира и примењује стављање нагласка на питања која се односе посредовања и
подручија деловања уметности, односно њене моћи не само да представља свет већ да га изазива и мења.
Садржај предмета
Увод у студије извођења, перформанс и/као истраживање, односно продукција знања, извођење у доба
културе и терор „поп-културе“, интеркултурално извођење, перформанс и /као комуникација, друштво
спектакла и јавни наступи, нове презентације тела, перформанс као репрезентација идентитета, извођење и
нова тржишна логика, дигитални и сајбер перформас.
Препоручена литература
Richard Schechner, 'Introduction to Performance Studies,' Routledge, 2003 & 2006.
Александра Јовићевић и Ана Вујановић, „Увод у студије перформанса“, фабрика књига, Београд, 2007.
Џон Мекензи, „Изведи или сноси последице“, ЦДУ, Загреб, 2006.
Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, дебате, интерактивна настава,

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања 50
Завршни испит:

израда писменог рада

50

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Савремени медији у уметности
Наставник или наставници:
Статус предмета: обавезан, IVсеместар
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са новим теоријама медија и филозофијом медија, те да се нове
теорије и филозофије медија примене на савремене уметнички праксе. Циљ је да се нове опште теорије
медија примене на експерименталне медијске и технолошки оријентисане уметничке праксе.
Исход предмета
Kao исход ангажовања на курсу очекују се усвајање општих теоријско-критичких претпоставки за
разумевање деловања медија у данашњем времену.
Садржај предмета
Нова теорија медија се изучава анализом контраверзних текстова Лева Мановича и Марка Хансена,
односно, Брајана Масумија, Марине Гржинић и Бориса Гројса. Предмет се односи на савремене теорије
медија после постструктурализма.
План реализације: 1. Контекст, особености и кључни појмови нових медија и теорије уметности – уводна
разматрања, 2. Постмодернистичке теорије нових медија – Жан-Франсоа Лиотар, 3. Постмодернистичке
теорије нових медија - Делез и Гатари – ризом, 4. Постмодернистичке теорије нових медија - Делез и
Гатари – машина жеље, 5. Теорија симулације и симулакрума – Жан Бодријар, 6. Информатичка бомба
Пола Вирилиоа, 7. Киборг и метафоричке транспозиције киборга – Дона Харавеј, 8. Киберфеминизам, 9.
Лев Манович – метамедији, 10. Марк Хансен – филозофија нових медија, 11. Виртуелна реалност - Брајан
Масуми и Марина Гржинић, 12 Теорије уметности нових медија - Борис Гројс, 13-15. Дисусија и провера
знања
.
Препоручена литература
1. Christian, Paul, Digital Art, Thames and Hudson, London, 2003.
2. 2. Rush, Michael, New Media in Late 20th-Century Art, Thames and Hudson, London, 2001.
3. Hansen, Mark B.N., New Philosophy for New Media, The MIT Press, Cambridge Mass, Cambridge
MA, 2004.
4. Critical Art Ensemble, The Molecular Invasion, Autonomedia, New York, 2002.
5. Grands Spectacles – 120 Years of Art and Mass Culture, Museum der Moderne, Salzburg, 2005.
Број часова активне наставе 3 Теоријска настава:2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Упознавање са филозофским и оптиим теоријама медија унутар савремене ументости. Метод рада је
заснован на анализи теоријског текста и визуелних текстова, тј. уметничких дела. Студенти током
похађања предмета учествују у свим облицима наставе (анализа текста, расправа, излагање нове материје).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања
семинр
Завршни испит:
израда писменог рада
усмени испит

15
20
50
15

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Назив предмета: Технике писања научно-истраживачког рада
Наставник или наставници:
Статус предмета: обавезан, II семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема
Циљ предмета
О Упознавање студената са основним проблемима научноистраживачког рада, као и са основним техничкометодолошким поступцима (основи истраживачког заната), које је неопходно применити током
научноистраживачког процеса, неопходним на највишим нивоима студирања (докторске и постдокторске
студије), као и у свакодневној пракси оних који се определе да се посвете научноистраживачком раду.
Исход предмета
По завршетку наставе студент треба да овлада и успешно се у пракси користи различитим техникама
истраживања, следећи при томе уходане и добро познате етапе у раду: (1) Истраживањем до теме; (2)
Консултацијама до ментора; ( 3) Израда експликације и пријава теме; (4) Истраживање (прикупљање,
обрада, критика и анализа података); (5) Израда писаног елабората; (6) Одбрана тезе (дисертације).
Садржај предмета
Тумачење избора области и теме научног рада, тумачење подношења експликације, извођење аучнодокументарних подлога, тумачење историјског метода (пример), тумачење помоћних метода (дипломатика,
палеографија, хронологија, хералдика, сфрагистика итд.), тумачење техника и поступака одбране, и
дискусија семинарских радова.
Препоручена литература
1. Еко, Умберто (Умберто Еcо): Како се пише дипломски рад (Come fare una tesi di laurea), ’Народна
књига’ и
’Алфа’, Београд, 2000.
2. Финци, Жак; Лео Финци; Руди Финци: Магистериј и докторска дисертација, ’Свјетлост’, Сарајево,
1992.
3. Силобрчић, Влатко: Како саставити и објавити знанствено дјело, ’Јумена’, Загреб, 1989.
4. Стипишић, Јаков: Помоћне повијесне знаности у теорији и пракси (латинска палеографија, опћа
дипломатика, кронологија, рјечник кратица), ’Школска књига’, Загреб, 1985.
5. Шамић, др Мидхат: Како настаје научно дјело: увођење у методологију и технику
научноистраживачког рада (општи приступ), пето издање, ’Свјетлост’, Сарајево, 1980.
Број часова активне наставе 5
Методе извођења наставе
Предавања са демонстрацијом

Теоријска настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: активност у току предавања
семинр
Завршни испит:
израда писменог рада
усмени испит

Практична настава:3

15
20
50
15

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

