
Ликовна уметност-сликарство

7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5
6
7
8

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
25 усмени испит 10
10 одабир и изложба радова 40

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

положен испит из Анатомског цртања 3

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Монолошко-дијалошка метода, метода усменог излагања, метода практичног рада.Рад по моделу
скелета човека,рад по живом моделу,коректуре на часу.

Литература
Stephen Rogers Peck / Atlas of Human Anatomy for the Artists / Oxford University Press / 1982. / ISBN:

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Синельников / Атлас анатомии человека / Умеренков / Новая волна / 2018. / ISBN 978-5-7864-

Andras Szunyoghy, Gyorgy Feher / Aнатомија - Школа цртања / Veble / 1999. / ISBN:  97895364

ImagineFX / How to Draw and Paint Anatomy / Fox Chapel Publishing / 2018. / ISBN: 1565239660

Barrington Barber / Drawing Anatomy / Arcturus Publishing / 2011. / ISBN: 184837979X
Бајић, Миодраг / Човек - Анатомија - Уметност / Ректорат Универзитета уметности / 2000.

Jenő Barcsay / Анатомија за умјетнике / Leo Commerce  / 2003. /  ISBN   953-218-038-9
Kristofer Hart / Невероватно поједностављена људска анатомија / Народна књига / 2012. / ISBN:

Цртање по моделу синхроно са теоријском наставом

Стицањем специфичних знања о мишићној грађи човека олакшава се рад на студији
акта по моделу на основним предметима Цртању и Сликању. Учење аутодисциплини
која је неопходна да се та знања правилно и креативно примене, најзад да се кроз
подстицај сопственог сензибилитета и посебних интересовања развије анатомски цртеж
као самостална дисциплина .

Садржај предмета

МИШИЋИ РУКЕ- мишићи рамена, пазушна јама, мишићи надлакта, мишићи подлакта,
лакатна јама, мишићи шаке.
МИШИЋИ НОГЕ- мишићи бедра- седални предео, мишићи бута –препонски предео,
мишићи потколенице- предео колена, затколена јама, стопало.

Спецификација предмета за књигу предмета

Основне академске студије
Анатомско цртање 4

Студијски програм
Врста и ниво студија

Уочавање оних ликовних појава на моделу које се могу разумети, објаснити и лакше
интерпретирати кроз проучавање мишићног система човека.

Назив предмета



семинари















Ликовна уметност-сликарство

5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит 15

Одабир и изложба радова 35

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања

Базен, Ж., Историја светске скулптуре, Вук Караџић, Београд, 1976.

Пеић, М., Приступ ликовном делу, Школска књига; Загреб, 1973.
Гонзалес, М., Микеланђело: гениј уметности, Књига комерц, Београд, 2012.

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичног рад

Литература
Монографије познатих вајара:

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Бркић, Н., Технологија сликарства, вајрства и иконографије, Универзитет уметности, Београд,

Број ЕСПБ

Кроз рад у пуној пластици студенти ће разумети и репродуковати поступак у грађењу
тродимензионалног облика,што подразумева креативно промишљање,истраживање
карактера,истицање ликовности,уочавање и утврђивање битног у представљању задатака.

У процесу наставе обрадом задатих тема и вајарских садржаја треба да се омогући
разумевање уметности вајарства и стицање највишег образовања у овој области ликовног
стваралаштва

Наставник/сарадник (за вежбе)

Садржај предмета
Полазећи од схватања да је уметност вајарства област ликовног стваралаштва у којој ВАЈАР
вајарским алатима(длетом или на други начин), ваја,израђује и гради ликове, из живе или неживе
природе или имагинарних представа,у глини, дрвету, камену и металу (или у другим савременим
материјалима), у настави ће се обрадити ПУНА и РЕЉЕФНА ПЛАСТИКА са следећим задацима:
Портрет, Фигура, Композиција, Слободни облици. Упознавање са технолошким својствима
материјала који се користе у вајарству. У рељефној пластици реализоваће се они задаци који ће
на најбољи начин одговорити захтевима ове врсте вајарског израза. Захтеви су
следећи:извођење тема на принципима рељефне пластике; композициони склоп рељефног
облика;пластични садржај и слободне површине; планови и перспектива;превођење пуног
волумена у рељефне нивое.Студенти ће се упознати са особеностима ниске и високе рељефне
пластике и са карактеристикама савременог схватања рељефа (на пр.асамблаж.).

1.ПУНА ПЛАСТИКА. Материјал:Глина и камен, мермер, дрво, метал, савремени материјали
(могућност избора)
2. РЕЉЕФ. Материјал: Глина,гипс,или камен,мермер,дрво,метал,бронза,и савремени
материјали(по избору)

колоквијуми
семинари

Положен испит из предмета Вајање

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

практична настава

Основне академске студије
Вајање са технологијом

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит 10

Одабир и изложба радова 40

Базен, Ж., Историја светске скулптуре, Вук Караџић, Београд, 1976.

Пеић, М., Приступ ликовном делу, Школска књига; Загреб, 1973.
Гонзалес, М., Микеланђело: гениј уметности, Књига комерц, Београд, 2012.

Основне академске студије

уписана друга година студија

практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичног рад

Литература
Монографије познатих вајара:

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Бркић, Н., Технологија сликарства, вајрства и иконографије, Универзитет уметности, Београд,

Вајање

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања

Кроз обраду основних задатака у наставном процесу студенти ће овладити основама вајарства и
разумети и обијаснити Облик као просторни феномен.

Настава из предмета Вајање има за циљ да студенту омогући стицање највишег образовања из
вајарства и технологије вајарских материјала,као и да подстиче истраживачки дух и развија
стваралачке способности студената.

Садржај предмета
Настава Вајања се обавља на основу јединствених задатка и вежби које студент изводи у глини.
Ваја се по живом моделу, а програмски задаци су студија главе.
Упознавање и разумевање тродиомензионалних облика; анализа облика у простору,
организована маса као облик, попорција и конструкција, профил и целина, површина и светлост,
светлост и сенка, композиција више облика и њихов узајамни однос, улога анатомије. Студија
главе. Сама глава као маса. Кроз пластичну организацију облика карактер се тражи кроз
пропорцију и конструкцију тродимензоналног облика.Упрошћене и сведене површине су основни
елементи изградње облика.
Материјал: глина. Реализовани радови у глини се одливају у трајнијем материјалу – гипсу.
Рад по живом моделу.                                                                                                              Напомена:
Настава се реализује као блок настава у семестру (фонд од 30 часова предавања и 30 часова
вежби) у последње 2 радне недеље.









6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1

2

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7 писмени испит 30
8 усмени испит 20

10
25

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособити студената за пројектовање и реализацију једноставнијих вeб-апликација уз
поштовање основних правила Вeб-дизајна.

Примена софтверских алата. Графички дизајн у решавању конкретних графичких ситуација.

Упознати студенте са основним правилима Веб дизајна.

Садржај предмета
Располагање простором на екрану, дизајн за више платформи, време одзива. Везе, дефиниције стилова, оквири. Писање за Веб, називи
страница, писање слова, мрежна документација. Мултимедија, слике и фотографије, време одзива. Анимација, видео запис, звук.
Мултимедија за хендикепиране, тродимензионална графика. Почетна локација, ширина стране, поздравни екран. Метафора, навигација,
корисник и навигација. Подлокације, претраживања. Дизајн УРЛ адресе, навигација помоћу аплета. Интранет-Интернет разлике у дизајну,
дизајн за екстранет. Интранет портали, корпоративна информациона инфраструктура. Стандарди дизајна за интранет, управљање
приступом Вебу, тестирање корисника интранета. Дизајн за кориснике са смањеним способностима, помоћне технологије, оштећења вида,
оштећења слуха, говорне мане. Когнитивни инвалидитети, прагматична доступност. Интернационализација, преведене и вишејезичке
локације, регионалне разлике. Тестирање интернационалних корисника, методе, самотестирање. Дугорочне тенденције, информациони
уређаји, крај Веб читачa. Повећање пропусне моћи, метафоре за Веб

Испуњене предиспитне обавезе.

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
самосталних задатака и пројеката и метода индивидуалне наставе.

Литература

Дамњан Радосављевић, Владимир Младеновић, WEB Design, 2014 (Ужице : Графичар)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Jennifer Niederst: «Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, Graphics, and Beyond»,
O'Reilly, 2001.

Ликовна уметност-Сликарство

Основне академске студије
Веб дизајн

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5
6
7
8

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит 0

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

По завршетку курса, студент ће овладати  ликовним проблемима као што су: композиција,
контраст, форма, валер, боја. Способност да се потпуно самостално изведе графика, почевши од
скице, избора начи- на и могућности извођења скице у различитим техникама или комбинацијама
техника, преко израде клишеа, до штампања тиража, у техникама високе и дубоке штампе.

Студет у оквиру задатих задатака самостално уз помоћ ментора реализује (штампа) од свих
предвиђених техника по једну или две графике.

Стицање знања о појмовима класичне графичке дисциплине као уметности мултиоригинала,
ручне штампе и оригиналног графичког листа, као и стицање техничко-технолошких знања
неопходних за самосталну реализацију графика у техникама високе штампе.

Садржај предмета

1. Црно-бели линорез
2. Линорез у боји
Стицање знања о техникама високе штампе. Решавање ликовних проблема веома огра-ниченим
средствима: црном и белом линијом и површином, без могућности анализе валера. Израда скица
у којима се, као ликовни елемент користи и боја, при чему се стичу основна техничко-технолошка
знања о штампи у боји.

Хеијо Клајн / Мали лексикон штампарства и графике / BIGZ / 1979.
Фрањо Mесарош / Графичка енциклопедија /  Техничка књига / 1971.

Frane Paro / Графика - Маргиналије о црно бијелом / Mladost - Zagreb / 1991.

Основне академске студије

Johannes Itten / Kunst der Farbe  / Christophorus Verlag / 2019. / ISBN: 9783862301614

Џевад Хозо / Графичка технологија / БИГЗ / 1991.

Графика 1

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичхог рада.

Литература
Џевад Хозо / Умјетност мултиоригинала / Прва књижевна комуна / Љубљана / 1988.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Томислав Кризман / О графичким вјештинама / ЈАЗУ / Загреб / 1952.

John Ross, Claire Romano, Tim Ross / Complete Printmaker / Free Press / 2009 / ISBN: 9781439

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава



одабир и изложба радова 50колоквијуми
семинари
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5
6
7
8

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит 0

Одабир и изложба радова 50

Стицање знања о појмовима класичне графичке дисциплине као уметности мултиоригинала,
ручне штампе и оригиналног графичког листа, као и стицање техничко-технолошких знања
неопходних за самосталну реализцију графика у техникама дубоке штампе.

Садржај предмета
1. Линогравура.
2. Бакропис
3. Сува игла
4. Акватинта
Стицање знања о техникама дубоке штампе ,као и о прављењу клишеа хемијским средствима
(киселинама, солима), процес "ецовања".Указивање на специфичности сувих техника у односу на
технике настале хемијским средствима.
Суштина задатака се састоји у провери знања обухваћеног наставним програмом за одређени
семестар уз експеримент и савладавање треће димензије, као могуће форме изражавања
просторне законитости; кроз моделацију форма људског тела различитим материјалима и
техникама и откривању нових могућности просторног обликовања

Томислав Кризман / О графичким вјештинама / ЈАЗУ / Загреб / 1952.

John Ross, Claire Romano, Tim Ross / Complete Printmaker / Free Press / 2009 / ISBN: 9781439

Frane Paro / Графика - Маргиналије о црно бијелом / Mladost - Zagreb / 1991.

Испуњене предиспитне обавезе из предмета Графика 1

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

Џевад Хозо / Графичка технологија / БИГЗ / 1991.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент ће овладати ликовним проблемима као што су: композиција, контраст, форма, валер,
боја, те бити оспособљен да се потпуно самостално изведе графика, почевши од скице, избора
начина и могућности извођења скице у различитим техникама или комбинацијама техника, преко
израде клишеа, до штампања тиража, у техникама високе и дубоке штампе.

семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичхог рада.

Литература
Џевад Хозо / Умјетност мултиоригинала / Прва књижевна комуна / Љубљана / 1988.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне студије
Графика 2

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Хеијо Клајн / Мали лексикон штампарства и графике / BIGZ / 1979.
Фрањо Mесарош / Графичка енциклопедија /  Техничка књига / 1971.
Johannes Itten / Kunst der Farbe  / Christophorus Verlag / 2019. / ISBN: 9783862301614









Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5
6
7
8

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена
25 писмени испит
25 усмени испит

одабир и изложба радова 50

Садржај предмета

Радећи скице за графике, у оквиру специфичности и ограничења појединих графичких техника,
решава проблеме композиције, ритма, контраста, форме, валера, боје и др. Посебан нагласак
ставља се на индивидуални уметнички израз и лични "рукопис" студента. Реализација мапе
графика (линорез /висебојни/,линогравура,бакропис,акватинта-бакропис)

Настава се реализује у атељеу (радионица) уз помоћ наставника, професора, преко теорије и
праксе на задатим вежбама.

положен испит из предмета Графика 2

Томислав Кризман / О графичким вјештинама / ЈАЗУ / Загреб / 1952.

John Ross, Claire Romano, Tim Ross / Complete Printmaker / Free Press / 2009 / ISBN: 9781439

Frane Paro / Графика - Маргиналије о црно бијелом / Mladost - Zagreb / 1991.

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је оспособљен да потпуно самостално изведе графику, почевши од скице, избора начи-
на и могућности извођења скице у различитим техникама или комбинацијама техника, преко
израде
клишеа, до штампања тиража, у техникама високе и дубоке штампе. Поред тога, студенти су
оспособљени да реализују графику у боји, уз коришћење већег броја клишеа.

Циљеви настaве на предмету Графика су двојаки: с једне стране, у садејству са предметима
Сликање 1. 2.,  развијати ликовна знања, а с друге, техничко-техноло-шка знања специфична за
сам предмет Графика.
Кроз прву групу циљева студент гради лични "рукопис" .

Хеијо Клајн / Мали лексикон штампарства и графике / BIGZ / 1979.
Фрањо Mесарош / Графичка енциклопедија /  Техничка књига / 1971.
Johannes Itten / Kunst der Farbe  / Christophorus Verlag / 2019. / ISBN: 9783862301614

Џевад Хозо / Графичка технологија / БИГЗ / 1991.

активност у току
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичхог рада.

Литература
Џевад Хозо / Умјетност мултиоригинала / Прва књижевна комуна / Љубљана / 1988.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Графика 3

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)









Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5
6
7
8

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Хеијо Клајн / Мали лексикон штампарства и графике / BIGZ / 1979.
Фрањо Mесарош / Графичка енциклопедија /  Техничка књига / 1971.

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичхог рада.

Литература
Џевад Хозо / Умјетност мултиоригинала / Прва књижевна комуна / Љубљана / 1988.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Графика 4

положен испит из предмета Графика 3

активност у току
предавања

Johannes Itten / Kunst der Farbe  / Christophorus Verlag / 2019. / ISBN: 9783862301614

Џевад Хозо / Графичка технологија / БИГЗ / 1991.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

John Ross, Claire Romano, Tim Ross / Complete Printmaker / Free Press / 2009 / ISBN: 9781439

Студент је оспособљен да се потпуно самостално изведе графика, почевши од скице, избора
начина и могућности извођења скице у различитим техникама или комбинацијама техника, преко
израде клишеа, до штампања тиража, у техникама дубоке штампе. Способност да се реализује
графика у боји, уз коришћење већег броја клишеа.

Стицање знања о појмовима класичне графичке дисциплине као увод у стицање знања о
индустријскох штампи, неопходног за рад на уже стручним предметима из области
дизајна.Уметности мултиоригинала и новијих графичких техника, оригиналног графичког листа и
мапе графика.

Садржај предмета

Упознавајући се са класичним графичким техникама и уметности мултиоригинала и новијих
графичких техника, оригиналног графичког листа и мапе графика, као и даље стицање техничко-
технолошких знања неопходних за самосталну реализацију графика у техникама високе и дубоке,
али и у комбинацији тих техника, за шта је неопходно да је студентима омогућено да у директном
контакту са графичким материјалима улазе у процес стваралаштва .
Реализација мапе графика (сува игла,акватинта у боји/мека превлака,резерваж/ мецо-
тинта,колографија,комбиноване технике)

Настава се реализује у атељеу (радионица) уз помоћ наставника, професора, преко теорије и
праксе на задатим вежбама.

Томислав Кризман / О графичким вјештинама / ЈАЗУ / Загреб / 1952.
Frane Paro / Графика - Маргиналије о црно бијелом / Mladost - Zagreb / 1991.



25 усмени испит 5
одабир и изложба радова 45колоквијуми

семинари

практична настава















6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7,5 писмени испит 20
7,5 усмени испит 30
20
15

Основне академске студије
Емоције и мотивација

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Усмена излагања праћена видео презентацијама и наставним филмовима

Литература
Огњеновић, П., Шкорц Б. (2005), Наше намере и осећања, Београд: Гутембергова галаксија

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Миливојевић, З. (2000), Емоције, Нови Сад: Прометеј
Рив. Џ. (2010), Разумијевање мотивације и емоција. Јастребарско: Наклада Слап.

Бек, Р. (2003), Мотивација, Загреб: Наклада Слап
Креч, Д., Крачфилд Р. (1978), Елементи психологије, Београд: Научна књига

Ликовна уметност-сликарство

Испуњене предиспитне обавезе.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент оспособљен да: препозна, разграничи, разумеве и управља емотивним и мотивационим
стањима; увиђа могућности примене сазнања о мотивационим и емоционалним процесима у
обезбеђењу адекватног функционисања у различитим областима људске делатности.

Усмени семинарски рад сваког студента на тему анализе појединачних емотивних и
мотивационих стања.
Дискусија  литературе из области књижевности, историје, религије и политике и  филмова у
којима су описане емоције и њихов пресудан утицај на ток и развој догађаја, као и на настанак
одређеног политичког мишљења или религијског концепта.

Упознавање студената са главним теоријским концепцијама и истраживачким приступима у
домену мотивационих и емоционалних процеса; обогаћивање знања о базичним психичким
појавама и процесима; анализа настанка и динамике емотивних и мотивационих стања на
феноменолошком и физиолошком плану;омогућавање схватања сврховитости њиховог
испољавања у понашању.

Садржај предмета
Основни проблеми психологије мотивације и емоција. Воља, инстинкти или мотивација.
Рефлекси; Инстинкти. Физиолошке основе мотивације. Задовољство и нервна основа
поткрепљења. Теорије нагона; Ненагонска мотивација. Идентификовање мотива; Врсте мотива.
Концепт неуралне побуђености; Тражење узбуђења; Когнитивна дисонанца; Функционална
аутономија мотива. Агресивност; Алтруизам. Мерење мотива; Фрустрација мотива (конструктивни
и штетни ефекти фрустрације,индиректене последице фрустрације). Емоције:историјат
истраживања, наслеђе и средина.Физиолошки приступ проучавању емоција. Когнитивистички
приступ проучавању емоција. Феноменолошки приступ проучавању емоција. Контрола емоција;
Емоционална интелигенција.









2 Статус предмета (обавезни/изборни) oбавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истражива-чки
рад)

1

2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
усмени испит 20

20
10

Садржај предмета
Present, Past, Future, Neighbours, Making questions:Who...? Why....? How much...? People the great communicators  Simple
and Continuous– making questions, Daily life/Home truths/ People’s lifestyles ,Have/have got; has/has got/ Simple Present
Tense , Living in the USA/Information about immigrants to the, he Simple Past Tense/ The Past Continuous Tense, The
burglar’s friend/ A radio drama – The perfect crime, Quantity (much, many, some, any, a few, a little...) Telling stories:
Fortunately/ unfortunately RLV, Aticles, The best shopping street in the world, Verb patterns 1, Hollywood kids, Future intentions
(going to and will) Hot verbs – have, go, come .../You've got a friend, Comparative and superlative adjectrives, A tale of two
millionaires, Present perfect and past simple  The band Style, Tense revision, Celebrity interview from Hi!

активност у току
предавања

Енглески језик

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

По завршетку курса студенти су оспособљени да  разумију текстове за слушање и писане текстове, воде дијалоге (упознавање, изразе
везане за вријеме, смјер, у куповини, код доктора, телефонске разговоре, наручују храну и пиће, итд.), дискутују о различитим темама, пишу
краће и дуже текстове.

Систематско унапређивање комуникативне компетенције студената. Развијање свијести о међујезичким, унутарјезичким
и културним разликама и о потреби њиховог уважавања у циљу ефикасне комуникације.

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода

Литература
Soars Liz and John (2000): Headway – Pre-Intermediate (1-5) (уџбеник, радна свеска,приручник занаставнике),

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије

Thomson A.J./ Martinet A.V. (2002): A Practical English Grammar
OUP (2006): Oxford English - Serbian Student's Dictionary

Ликовна уметност-сликарство

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

практична настава
колоквијуми
семинари

остварени предиспитни поени









Ликовна уметност-сликарство

5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5
6
7

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

35 писмени испит
35 усмени испит

одабир и изложба радова 30

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је стекао свеобухватно знање везано за приступ анализи архитектонске целине
приликом израде ликовних решења и оспособљеност за самосталану реализацију пројекта.
Студенти су оспособљени да самостално реализују разне облике зидног сликарства: зидне слике
у фреско или секо техници, витраж и мурал, од израде скица до финалне реализације пројекта.

Метода усменог излагања, монолошко-дијалошка метода практичног рада и метода
демонстрације.

Литература
Разноврсна литература по индивидуалним потребама и склоностима, од монографија и каталога,

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Метка Крајгер- Хозо: Методе сликања и материјали, Свјетлост, Сарајево 1991.година

Иво Фрессл / Сликарска технологија / Загреб / 1966.

Група аутора / Средњовековне фреске у Србији, Македонији и Црној Гори / Галерија фресака /
Лепосава Шелмић / Српско зидно сликарство XVIII века / Mатица српска / Београд / 1987.

Крста Андрејевић / Приручник за предмет - Сликарске технике / У. У. Београд / 1983.
Живојин Турински / Сликарска технологија / Универзитет уметности у Београду / 1990.

Рад на копирању дела монументалног сликарства у фреско и секо техници. Копира се фрагмент
слике на чврстим подлогама (панел) уз технолошку припрему као што је фреско или секо техника,
методама сликања везаном за монументално сликарство (преношење цртежа, облици
подсликавања са одговарујућим везивима).Демонстрација алатки и технолошког поступка
настанка слике код сваке наведене технике. Рад на изради скица и реализацији витража бојама
за стакло. Студенти се упознају са техником витража, занатским поступцима његове израде и
његовим савременим облицима.Рад на  преношењу  цртежа.Презентација алата и како се
користи. Рад на изради скица и реализацији мурала савременим материјалима

Упознавање са облицима зидног сликарства и захтевима које поставља у смислу израза и
технологије.Стицање практичних искустава у раду са различитим облицима зидног сликарства и
овладавање специфичностима, како ликовног језика тако техничко-технолошким претпоставкама
његове реализације.

Садржај предмета

Анализа сликарских вредности и естетских особености везаних за зидно сликарство. Упознавање
са теоријом зидног слкарства. Материјали и технике,подела. Фреско техника: подлога и
пигменти.Секо техника: подлога и пигменти.Појам енкаустике,материјали и подлоге. Анализа
сликарских вредности и естетских особености везаних за технику витраж.Појам витража: врсте и
подлога. Појам мурала: подлога и боје.Упознавање са историјом витража и мурала кроз историју
уметности. Упознавање технолошких поступака извођењу радова из технике витраж и
мурал.Врсте алата и њихова употреба.  Врсте везива за све наведене технике.

Спецификација предмета за књигу предмета

Основне академске студије
Зидно сликарство

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета

















6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1

2

3

4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Основне академске студије
Интеркултурално разумевање и комуникација

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална, илустративно-демонстративна метода и метода симулације случајева. Материја се
студентима приближава кроз коришћење поњер-поинт презентација, браинсторминг-а, гостовања стручњака из праксе и
наставника са других универзитета, кроз симулације, решавање случајева из праксе, анализу судских одлука,
приказивање филмова и сл.

Литература
Данило Ж. Марковић, Људска права и глобализација, Филозофски факултет универзитета у Приштини, Косовска
Митровица, 2014. ИСБН: 978-86-6349-024-6, 112. стр.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Дарко Симовић, Драгутин Аврамовић, Радомир Зекавица, Људска права, Криминалистичко-полицијска академија, ISBN:
978-86-7020-259-7, Београд, 2013

СTУДИJИНTEРКУЛTУРAЛНO РAЗУMИJEВAНJE И ЉУДСКA ПРAВA (Кoмпeндиjи), Унивeрзитeт „Дţeмaл Биjeдић“ у
Moстaру; Унивeрзитeт у Сaрajeву, Пeдaгoшкa aкaдeмиja; Хeлсиншки кoмитeт Нoрвeшкe; Хeлсиншки кoмитeт Бoснe и
Хeрцeгoвинe; Хeлсиншки oдбoр у Рeпублици Српскoj (БиХ), Oслo - Сaрajeвo,  2010.

Јадранка Гајић, Грађанско образовање за демократију : интеркултуралност, активизам младих у заједници, образовање
за демократско грађанство,ИСБН: 978-86-6065-048-3, Филозофски факултет, Нови Сад, 2011.

Ликовна уметност-сликарство

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Сазнање и формирање свести студента o мирнoм рeшeњу кoнфликтa и интeркултурнoм рaзумeвaњу и људским
прaвимa; Оспособљеност студената за: дeлoвaњe нa пoљу унaпрeђeњa и пoштoвaњу људских прaвa, кao и дa aктивнo и
нa пoзитивaн нaчин учeствуjу у живoту jeднe мултикултурнe зajeдницe; Студенти ћe стeћи: тeoриjскa знaњa o eмпириjскoj
и нoрмaтивнoj нaрaви пojeдинaцa у мултикултурaлнoj зajeдници и ситуaциjaмa, тe суживoту с људимa кojи имajу
другaчиje врeднoсти, oбичaje и трaдициjу; o пeдaгoшкoм приступу у oбрaзoвaњу из  нaвeдeних врeднoсти;  o рaзним
мeтoдaмa и вeжбaмa зa рeaлизaциjу нaстaву у склaду сa нaвeдeним врeднoстимa.

Обухвата: Држaвaњe чaсa у oснoвнoj шкoли нa изaбрaну тeму из oблaсти људских прaвa и
интeркултурaлнoг рaзумиjeвaњa.

Упознавање студената oснoвним људским прaвимa, интeркултурaлним рaзумeвaњeм и мирним рeшaвaњeм кoнфликaтa
тe рaзвиjaњe свeсти o прaктикoвaњу oвих врeднoсти у нaстaвнoм прoцeсу. Студeнти ћe стeћи знaњa и прaктичнe
вeштинe o тoмe кaкo дa вршe oбрaзoвaњe из интeркултурaлнoг рaзумeвaњa, људскиoх прaвa и мирнoг рeшaвaњa сукoбa
.

Садржај предмета
Људскa прaвa: пojaм, дeфинициja и истoриjски oквир; Људскa прaвa у филoзoфскoj и устaвнoj пeрспeктиви; Заштитa
људских прaвa путeм oмбудсмaнa; Нaциoнaлнa, рeгиoнaлнa и глoбaлнa зaштитa људских прaвa; Meђунaрoдни
мoнитoринг / мeхaнизми и имплeмeнтaциje; Интeркултурнo рaзумeвaњe; Објашњење термина (културa, идeнтитeт,
пojeдинaц и групa, нaциja, нaциoнaлнoст и нaциoнaлизaм, eтничкe скупинe, eтничкe припaднoсти, нaциoнaлнe вeћинe,
сeгрeгaциja, aсимилaциja, интeгрaциja, плурaлизaм, eтнoцeнтризaм, прeдрaсудe, ксeнoфoбиja, културни шoвинизaм ,
рaсизaм, тoлeрaнциja и сличнo); Toлeрaнциja кao нeoпхoдaн фaктoр интeркултурнoг рaзумиjeвaњa; Mирнo рjeшaвaњe
кoнфликaтa; Пojaм и врстe сукoбa; Лoгикa мирoвнoг oбрaзoвaњa; Културa сeћaњa; Meдиjи кao фaктoр мирa и
стaбилнoсти; Културнo нaслeђe и људскa прaвa; Хумaнистичкa пeрспeктивa; Улoгa нaстaвникa, прoцeс учeњa и срeдинa
у кojoj тeчe oвaj прoцeс и изрaдa курикулумa; Meтoдe зa eдукaциjу из људских прaвa, интeркултурaлнoг рaзумeвaњa и
мирнoг риjсaвaњa сукoбa.

















Ликовна уметност-сликарство

2 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
5 усмени испит 50

20
10

Садржај предмета
Уметност иза 1945: индивидуалитет насупрот колективитету, Архитектура друге половине 20.
века
Поп-арт: америчко друштво као мотив
Европске варијанте америчког поп-арта: нови реалисти
Концептуална уметност
Дигитална уметност ,Апстрактни експресионизам, Асамблаж и неодадаизам, Оп-арт,Кинетичка
уметност,Нова апстракција,После ратна скулптура,Минимализам у уметности

Различите монографије познатих уметника

Трифуновић Лазар / Сликарски правци двадесетог века / Нолит / Београд / 1985.

практична настава
колоквијуми

Врста и ниво студија
Назив предмета

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент препознаје, анализира и дефинише социјалне, културолошке, идеолошке и политичке
процесе који су утицали на развој уметности у послератној Европи и Америци.

Студент је у обавези да уради један семинарски рад и једну презентацију  у току семестра.

Стицање истијског и теоријског увида у мноштво уметничких манифестација после Другог
светског рата.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања(интерактивна настава), дискусије, студијске посете, истразивачки активности,
индивидуални рад, самостално учење

Литература
H.V.Janson, Entoni F.Janson / Историја уметности / Begen comerc / 2016. / ISBN: 97895369269 30

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Edward Lucie Smith / Уметност данас / Младост - Загреб / 1978.

Историја модерне уметности 1

Студијски програм

Група аутора / Савремени свет / Моно и Мањана / Београд / 2008.

Основне академске студије

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања

семинари

положен испит из предмета Историја уметности 4









Ликовна уметност-сликарство

2 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
5 усмени испит 50

20
10

Садржај предмета
Уметност апропријације,Неоекспресионизам,Фотографија,Експресивна уметност,Графити-стрип
и цртани филм,Уметност инсталације,Варијанте нове геометрије,Апстрактна уметност током 80
тих,Уметност и политика,Постмодернистичко Ја,Уметност биографије,Уметник и друштво,Ново
приказивање историје,Ново виђење пејзажа,Сликартсво и скулптура као друштвени
простор,Пикторијализам и скулптура,Уметност и културна индустрија,постмодернистичка
архитектура

Edward Lucie Smith / Уметност данас / Младост - Загреб / 1978.
Различите монографије познатих уметника

положен испит из предмета Историја уметности 5

активност у току
предавања
практична настава

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Осим хронолошке-стилске систематизације праваца у уметности постмодернизма студенти су
оспособљени да анализирају феноменолошке проблеме,баве се узрошношћу уметничких појава
и односом између уметности и уметника.

Студент је у обавези да уради један семинарски рад и једну презентацију у току семестра

Предглед и усвајање значајних стилских појава,уметника и дела постмодернизма с краја ХХ и
почетком ХI века

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања(интерактивна настава), дискусије, студијске посете, истразивачки активности,
индивидуални рад, самостално учење.

Литература
H.V.Janson, Entoni F.Janson / Историја уметности / Begen comerc / 2016. / ISBN: 97895369269 30

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Историја модерне уметности 2

Трифуновић Лазар / Сликарски правци двадесетог века / Нолит / Београд / 1985.
Група аутора / Савремени свет / Моно и Мањана / Београд / 2008.

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

колоквијуми
семинари









Ликовна уметност-сликарство

2 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
1
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
5 усмени испит 50

20
10

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања

H.V.Janson, Entoni F.Janson / Историја уметности / Begen comerc / 2016. / ISBN: 97895369269 30

Општа историја уметности / Алфа - Народна књига - Зебра / Београд / 1998.

семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања(интерактивна настава), дискусије, студијске посете, индивидуални рад, самостално
учење.

Литература

Marija Karla Prete, Alfonso de Đordis / Историја уметности / MK Панониа / Нови Сад / 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Појединачне монографије о уметницима, студијски каталози ретроспективних изложби

Историја уметности 1

Студијски програм
Основне академске студије

колоквијуми

Врста и ниво студија
Назив предмета

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент препознаје и разуме главне особености периода из историје уметности и да успоставља
делимични критички однос према уметничким појавама.

Студент је у обавези да уради један семинарски рад и једну презентацију ( по једну семинарски и
једну презентацију у сваком семестру).

Стицање знања код студента у односу на развој уметности  и главне карактеристике одређених
периода историје уметности..

Садржај предмета

- увод у историју уметности
- уметничко обликовни и приказивачки концепти кроз историју уметности
- уметност и функције уметности
- идеје о уметности од магијског до обредног
- магијско и ритуално у уметности праисторије
- безвременост уметности прото-историје и ране историје

Група аутора / Праисторија / Моно и Мањана / Београд / 2008.

практична настава









Ликовна уметност-сликарство

2 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
5
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
5 усмени испит 50

20
10

Основне академске студије
Историја уметности 2

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета

семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

положен испит из предмета Историја уметности 1

По завршетку курса, студент ће протуматчити и разумети прогрес уметности као континуирани
развој надолазећих стилова и трендова који међусобно зависни, као и феномене историјских
догађаја.

Група аутора / Египат и древне цивилизације / Моно и Мањана / Београд / 2008.

Бранко Гавела / Историја уметности античке Грчке / Научна књига / Београд / 1982.

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања

Студент је у обавези да уради један семинарски рада и једну презентације у току семестра.

Разумевање базичних појмова, података и концепата у домену историје уметности старог и
средњег века.

практична настава
колоквијуми

Садржај предмета
Aнтропоморфија и антропометрија античке грчке уметности
Империјална логика римске уметности
Монотеизам и плотински концепт касне антике и раног средњег века
Метафизичка кодна и семантичка структура средњовековне уметности
византијска уметност и симболичко приказивање на стећцима
Западноевропски средњи век
Исламска уметност

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања(интерактивна настава), дискусије, студијске посете, истраживачке активности,
индивидуални рад, самостално учење.

Литература
H.V.Janson, Entoni F.Janson / Историја уметности / Begen comerc / 2016. / ISBN: 97895369269 30

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Хусрев Реџић / Исламска уметност / Уметност на тлу Југославије / Загреб / 1982.
Нада Милетић / Стећци / Уметност на тлу Југославије / Загреб / 1982.

Број ЕСПБ









Ликовна уметност-сликарство

2 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски

1
2
3
4
3

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
5 усмени испит 50

20
10

Садржај предмета
Уметност и односу према природном
Репрезентативна аналитика ране ренесансе
Висока ренесанса и креирање компактне претставе
Маниризам и осећајност
Барокна идеја за покрет
Империјална логика неокласицизма
Реакција на рационално- романтизам
Реализам и фотографија

Група аутора / Нови век / Моно и Мањана / Београд / 2008.
Marija Karla Prete, Alfonso de Đordis / Историја уметности / MK Панониа / Нови Сад / 2006.

положен испит из предмета Историја уметности 2

активност у току
предавања
практична настава

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевањеи утврђивање кључних феномена европске цивилизације ренесансног и барокног
доба и спознаја њихових основних вредности.

Студент је у обавези да уради један семинарски рад и једну презентацију у току семстра.

Препознавање базичних концепата који су инхерентни за сваки стил и познавање најбољих
примера сваког стила.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања(интерактивна настава), дискусије, студијске посете, истразивацки активности,
индивидуални рад, самостално уцење.

Литература
H.V.Janson, Entoni F.Janson / Историја уметности / Begen comerc / 2016. / ISBN: 97895369269 30

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Историја уметности 3

Музеји света / Галерија у Фици / Македонска књига / 1984.
Ђорђо Вазари / Животи славних сликара, вајара и архитеката / Либрето / Београд / 2000.

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

колоквијуми
семинари









Ликовна уметност-сликарство

2 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
5
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
5 усмени испит 50

20
10

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Marija Karla Prete, Alfonso de Đordis / Историја уметности / MK Панониа / Нови Сад / 2006.

колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања(интерактивна настава), дискусије, студијске посете, истразивачки активности,
индивидуални рад, самостално учење

Литература
H.V.Janson, Entoni F.Janson / Историја уметности / Begen comerc / 2016. / ISBN: 97895369269 30

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Историја уметности 4

Žak Diga / Културни живот у Европи на прелазу из 19. у 20. век / Клио / Београд / 2007.

активност у току
предавања
практична настава

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

По завршетку курса, студент препознаје главне особености периода, чита и разуме језик поетике
ране модерне уметности.

Студент је у обавези да уради два семинарска рада и две презентације

Савладавање приступа и методолошких претпоставки наопходних за разумевање изражајних
језика и идејних садржаја модерне уметности.

Садржај предмета
Модерни пројекат и уметност модернизма
Индивидуално и прелазак на субјективно- импресионизам
Декомпонирање компактности композиције- постимпресионизам
Отисак субјективног: фовизам и експресионизам
Модернистичка уметност
Деловање авангарде – рушење традиције
Наци-Кунст  и уметност и социјалистички реализам

Лазар Трифуновић / Сликарски правци двадесетог века / Нолит / Београд / 1985.
Herbert Rid / Историја модерног сликарства / Jугославија - Београд / 1979.

положен испит из предмета Историја уметности 3









6 Статус предмета (обавезни/изборни)  изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

Испуњене предиспитне обавезе.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће овладати комуниколошким појмовно-категоријалним апаратом који је важна подлога за
практичан рад у јавном простору; Упознавање са симболичким аспектом људске праксе који резултира и
преузимањем статуса и улога у друштву; Разумевање значаја комуницирања у пракси ради постизања
инструменталних циљева и испољавања естетских вредности; Стицање знања о семиолошким
претпоставкама комуницирања, како би се лакше
појединачно и групно постизали циљеви у свакодневном животу, а посебно у јавној комуникацији и
образовању; Упознавање са формама различитих врста порука ради њихове успешне примене у
различитим медијским окружењима; Познавање теоријских концепција о функцијама информација у
модерном друштву како би се реално схватила моћ медија и њихова примена у психолошким процесима
утицања на њудске ставове.

Развити критички однос студената према масс медијима и јавној комуникацији, унапредити
вештине студената везане за индивидуални односно тимски рад, развијати навике за
континуирани рад током слушања курса.

Да студенти кроз интердисциплинаран курс  у социоантрополошком оквиру истражују феномен
комуницирања, у његовом друштвеном тоталитету и различитим врстама медијске праксе. Ако социологија
тражи одговор на питање зашто се успостављају друштвени односи, комуникологија трага за одговором на
питање како се они успостављају. Курс обухвата три тематске целине, са фокусом на комуниколошко
образовање будућих психолога и развој вештина које ће касније користити у свакодневном послу.

Садржај предмета
Комуникологија као интердисциплинарно истраживачко подручје ; Појам и одређење информације,
математички и социоантрополошки приступ информацији и њеној вредности; Садржај и облици
комуницирања; Облици комуникационе праксе: вербално, невербално, интраперсонално и
интерперсонално комуницирање; Порука и структура поруке: организација информација на фактографском
и вредносном нивоу; Знак, симбол и смисао; Функције информација у социјалном животу; Медиј, појам,
врсте и дефиниције; Медији масовног комуницирања: Комјутерска мрежа и виртуелно комуницирање;
Друштво и масмедији.

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава се изводи кроз часове предавања и вежби, укључујући
организовање тематских дискусија на којима студенти исказују сопствене иницијативе и  интерес.
Захтева активно укључивање студената на предавањима и вежбама кроз припрему теме,
презентацију и дискусију. На половини курса имају проверу колоквијум у виду теста.

Литература
Радојковић, М. и Милетић, М.: Комуницирање, медији и друштво, Стилос, Нови сад, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Џинић, Ф,: "Наука о комуницирању", Савремена  администрација, Београд, 1978.

Радојковић, М. и. Ђорђевић, Т.: "Основе комуникологије", уџбеник Факултета политичких наука, Чигоја
штампа, Београд, 2001.

Ликовна уметност-сликарство

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Основне академске студије (ОАС)
Комуникологија

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета



8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари















Ликовна уметност-сликарство

8 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
15 усмени испит 50
10
10

Основне академске студије
Ликовна форма 1

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)

У познати студент са основним појмовима уметничког обликовања и лагано их уводити  у свет
практичног и теоријског знања  везаног за различите  цртачке, графичке,сликарске и вајарске
технике, у односу на ликовну материју, разумијевање језика, односно основних елеманата
теорије ликовне форме, те развијати стицање навика и потреба за аналитичким и изражајним
активностима.

Садржај предмета
Обухвата предавања о следећим темама:- историјат, опажање (опажено, онај који опажа),
композиција, материјал, геометријски дух, простор и перспектива, ликовна форма (линија,
површина, волумен), ритам, форма и садржај.Цртеж као ликовна форма, дисциплине и технике
цртежа.Ликовни елементи цртежа са вежбама у техници – оловка.
Ликовна композиција цртежа са вежбањем у техници – туш.Сликарство као форма, дисциплине и
технике.Ликовни елементи слике са вежбањем примјереном техником.
Композиција слике као просторне организације са вјежбањем у примјереној техници.Композиција
слике као примијењено декоративне форме.
Графика као умјетничка и примијењена форма са вјежбом.
Графичке дисциплине и технике са вежбањем – имитација.
Вајарске технике са елементима форме и вежбањем.
Просторно обликовање и дизајн са елементима и вежбањем.

колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

практична настава

Спецификација предмета за књигу предмета

Излагање, разговор са студентима, приказ примера, вежбе (самостални и рад у групама), посете
изложбама и рад у алтернативним просторима

Литература
M. Митровић / Форма и обликовање / Виша економска школа / Београд / 1979.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Н. Деспот / Свјетло и сјена / Техничка књига / Загреб / 1996.

Број ЕСПБ

Студенти су упозанти и препознају појмове уметничког облика, односима естетског и
уметничког,прошли конкретна искуства  различитих  цртачких и сликарских техника и припремили
се за подробније разумевање структуре ликовног дела као ликовног језика. Оспособљавање
студената за улажење у језик ликовних елемената и других уметничких предмета као и боље
разумевање наставе  историје уметности.

Вежбе (у току наставе и домаћи задаци) које прате теме предавања, рад у алтернативним
просторијма изван учионице, самостални истраживачки рад кроз семинарски задатак.

Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања

Х. Фосион / Живот облика / Роко / Загреб / 1995.

K. Богдановић, Б. Бурић / Теорија форме / Завод за уџбенике и наставна средства / 1999.
П. Васић / Увод у ликовне уметности - Eлементи ликовног изражавања / У.У.Београд / 1998.









Ликовна уметност-сликарство

8 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
15 усмени испит 50
10

Студијски програм

J. Итен / Уметност боје / Уметничка академија / Београд / 1973.

Основне академске студије

практична настава

Врста и ниво студија

Овладавање ликовним феноменима из домена визуелног и пластичног, а посебно оних који су
битни за разумевање законитости у ликовном обликовању и уметничкој креацији. Студент је
стекао развије осјећај за перспективу и перспективна скраћења, пропорције, међусобни однос
елемената, линије и јединства цртежа.

Вежбе (у току наставе и домаћи задаци) које прате теме предавања, рад у алтернативним
просторима изван учионице, самостални истраживачки рад кроз семинарски задатак

Основни циљ предмета је развој визуелне културе која чини основу у образовању будућих
ликовних уметника, и упућивање у методе поимања обликовања, простора и принципе графичког
представљања просторних појава. Упознавање са пластичним уметностима као посебним и
универзалним могућностима визуелног саопштавања. Упознавање са савремним просторним
искуствима и начинима њихове примене у визуелном представљању.

Садржај предмета

Положен испит из предмета Ликовна форма 1

активност у току
предавања

Обухвата предавања о следећим темема:
Пластична организација. Оптичке силе и психолошке реакције. Организација елемената ликовне
структуре. Принципи који одређују форму. Принципи организације. Хармонија-ритам, репетиција,
доминанта.Модалитети визуелне слике.

Р. Арнхајм / Уметност и визуелно опажање / СКЦ / Београд / 1998.

K. Богдановић, Б. Бурић / Теорија форме / Завод за уџбенике и наставна средства / 1999.
Р. Mишевић / Избор текстова за изучавање предмета теорије и форме / Универзитет у Београду /

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

колоквијуми

Назив предмета

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Спецификација предмета за књигу предмета

Излагање, разговор са студентима, приказ примера, вежбе (самостални и рад у групама), посете
изложбама и рад у алтернативним просторима

Литература
Х. Фосион / Живот облика / Роко / Загреб / 1995.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ликовна форма 2



10семинари















Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
усмени испит 50

20
15

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

семинари

Положен испит из предмета Педагогија

Литература
Kарлаварис, Б,. Методика ликовног одгоја, Ријека, 1991

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне студије
Методика ликовне културе 1

Студијски програм

Беламарић, Д,. Дијете и облик, Школска књига, Загреб, 1987, 20-130

Врста и ниво студија
Назив предмета

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за разумевање комплексности света визуелног,уметничког, естетског
и стваралачког доживљавања стварности путем ликовне културе. Друштвено историјска
условљеност ликовног васпитања, као и за разумевање проблема одређивања и реализовања
циљева и задатака ликовног васпитања. Упознавање деце и омладине са психолошких,
социјалних и стваралачких аспеката

Упознавање основних елемената методике као науке и дефинисање методике ликовне културе са
анализом њене специфичности и комплексности. Стварање представе о систему васпитно
образовног процеса као наставана дисциплинина са другим наставним и уметничким
дисциплинама

Садржај предмета
Дефиниција методике ликовног васпитања и образовања; Историјски развој методике ликовног
васпитања и образовања; Корелација методике ликовног васпитања и образовања и других
научних и уметничких  дисциплина; Методика ликовне културе и остале кореспондентне науке;
Теоријски системи о ликовној уметности и Методика ликовне културе; Ликовна култура у васпитно
– образовном процесу; Ликовна култура као наставни предмет; Програмско одређење ликовне
културе као наставног предмета; Научни садржај у програмима ликовне културе; Методички
аспекти у повезивању наставе ликовне културе и осталих уметности; Дидактичко – методичка
начела интердисциплинарности; Методички системи наставе ликовне културе; Методички
системи наставе ликовне културе у основним и средњим школама; Новије теорије о проучавању
савремене уметности у настави; Проблемска настава ликовне културе; Правци у савременој
методици наставе ликовне културе; Однос наставе ликовне културе према осталим предметима.

Спецификација предмета за књигу предмета

Kyriacov, C., Темељна наставна умијећа, Mладост, Загреб, 1998
Хандукић, И,. Методика и култура ликовног одгоја, Сарајево Publishing, 2008, str. 10-120

Гргурић, Н., Јакубин, М., Визуално-ликовни одгој и образовање, EDUCA, Загреб, 1996

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Монолошко-дијалошка метода, метода усменог излагања , метода демонстрације - показивања









Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
усмени испит 50

20
15

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

семинари

Положен испит из предемта Методика ликовне културе 1

Литература
Kарлаварис Богомил, Методика ликовног одгоја, Ријека, 1991

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Методика ликовне културе 2

Студијски програм

Беламарић Добрила, Дијете и облик, Школска књига, Загреб, 1987, 131- 250 стр.

Врста и ниво студија
Назив предмета

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за разумевање комплексности света визуелног,уметничког,
естетског и стваралачког доживљавања стварности путем ликовне културе. Друштвено
историјска условљеност ликовног васпитања, као и за разумевање проблема одређивања и
реализовања циљева и задатака ликовног васпитања. Тумачење психолошких, социјалних и
стваралачких аспеката.

Упознавање са основним елеменатима методике као науке и дефинисање методике ликовне
културе са анализом њене специфичности и комплексности.Стварање представе о систему
васпитно – образовног процеса уметничког и естетског васпитања.

Садржај предмета

Општи и специфични циљеви ликовног васпитања и образовања; Принципи од којих се полази у
неговању ликовног стваралаштва деце и младих; Развој дечијег ликовног израза; Типолошка
подела ученика; Облици рада у настави ликовног васпитања и образовања; Методе у настави
ликовног васпитања и образовања; Принципи у настави ликовног васпитања и образовања;
Видови планирања у настави; Планирање наставе у основним  и средњим школама; Типови
часова васпитно - образовних нивоа; Наставни час ликовне културе.

Спецификација предмета за књигу предмета

Мира Обрадовић-Чудина, Надареност-разумевање-препознавање, Школска књига, Загреб,1990
Сања Филиповић - Методика ликовног васпитања и образовања; Београд 2011

Ирфан Хандукић, Методика и култура ликовног одгоја ,Sarajevo Publishing,Сарајево  2008 ,121-210

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Монолошко-дијалошка метода, метода усменог излагања , метода демонстрације - показивања









Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
усмени испит 50

20
15

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

семинари

Положен испит из предмета Методика ликовне културе 2

Литература
Kарлаварис, Б,. Методика ликовног одгоја, Ријека, 1991

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне студије
Методика ликовне културе 3

Студијски програм

Невена М. Хаџијовантић - Уметност у општем образовању; Београд 2012

Врста и ниво студија
Назив предмета

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за разумевање комплексности света визуелног,уметничког, естетског
и стваралачког доживљавања стварности путем ликовне културе. Студент разуме друштвено
историјску условљеност ликовног васпитања, те дефинише циљеве и задатаке ликовног
васпитања.

Упознавање са основним елеменатима методике као науке и дефинисање методике ликовне
културе са анализом њене специфичности и комплексности. Стварање представе о систему
васпитно –
образовног процеса уметничког и естетских и техничких могућности класичних техника и
савремених медија у ликовном стваралаштву деце и младих.

Садржај предмета

Средства у настави ликовне културе; Техничка средства у васпитно – образовном процесу;
Остала визуелна средства у ликовној култури; Аудитивна средства у настави ликовне културе;
Надареност и креативност у настави ликовног  васпитања и образовања; Стимулирање
талентованих и креативних у настави ликовног васпитања и образовања; Естетско процењивање
у настави ликовног васпитања и образовања: Вредновање и оценивање дечијих ликовних
радова; Кабинет у настави ликовног васпитања и образовања; Слободне ученичке активности -
ван наставне активности; Ликовна секција; Наставна технологија; Компјутери у настави ликовног
васпитања и образовања; Екскурзије у настави ликовног васпитања и образовања:

Спецификација предмета за књигу предмета

Kyriacov, C., Темељна наставна умијећа, Mладост, Загреб, 1998
Хандукић, И,. Методика и култура ликовног одгоја, Сарајево Publishing, 2008, str. 10-120

Гргурић, Н., Јакубин, М., Визуално-ликовни одгој и образовање, EDUCA, Загреб, 1996

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Монолошко-дијалошка метода, метода усменог излагања , метода демонстрације - показивања









Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
усмени испит 50

20
15

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

семинари

положен испит из предемта Методика ликовне културе 3

Литература
Kарлаварис Богомил, Методика ликовног одгоја, Ријека, 1991

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Методика ликовне културе 4

Студијски програм

Невена М. Хаџијовантић - Уметност у општем образовању; Београд 2012

Врста и ниво студија
Назив предмета

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за разумевање комплексности наставе ликовне културе, кроз
теоријско-практични рад. Студент самостално изводи све организацијске облике рада у подручју
ликовног образовања, правилно вреднује уметничке дечије радове и правилно савладавање
језика ликовности.

Упознавање са законитостима методике ликовне културе кроз теорију и семинаре.
Оспособљавање студената за самостали рад, те истраживачки и креативни рад у настави
ликовне културе; Стећи темељна знања из ликовно методичке теорије и праксе;

Садржај предмета

Упознавање студената са животом школе; Увођење ученика у самосталан рад; Методички
приступ практичном раду; Приступ, интереси ученика за практичан рад и програмска одређења;
Мотивисање ученика за практичан рад; Савремене методичке концепције у практичном раду;
Интерес методичке теорије за практичан рад; Упознавање са критеријумима за израду
семинарског рада; Истраживање литературе и различитих извора информација; Одбрана теме
семинарског рада; Планирање наставног градива; Посматрање часа наставника – ментора;
Мотивисање ученика за практичан рад; Савремене методичке концепције у практичном раду;
Интерес методичке теорије за практичан рад; Планирање часа и израда методичке припреме;
Самостална реализација часа (школа, природа, атеље, галерија...); Естетско процењивање
реализованих часова; Изложба  прикупљених радова од реализованих часова у јавном простору
(школа, галерија универзитета, музеј...)

Спецификација предмета за књигу предмета

Фехим Хусковић - Методика ликовног образовања - Скопље 2013
Ирфан Хандукић, Методика и култура ликовног одгоја ,Sarajevo Publishing,Сарајево  2008 ,121-210

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Монолошко-дијалошка метода, метода усменог излагања , метода демонстрације - показивања









Ликовна уметност-сликарство

5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

40 писмени испит
усмени испит
реализоване активности 50

10

Врста и ниво студија
Назив предмета Методичка пракса
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

писана припрема
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

На основу упута од предметног  наставника, студент је у обавези да се јави у одређеној школи
координатору праксе и закаже похађање часова код ментора који му бива додељен. Сваки
студент је у обавези да присуствује часовима Ликовне културе у трајању од недељу дана (22
школска часа) у континуитету у основној или средњој школи. Студенти планирају и практично
изводе активности. Непосредна практична примена теоријских знања. Студенти испуњавају
следеће обавезе: посматрање, праћење и бележење запажања о реализацији активности
ментора и самих студената. Затим, осмисле, организују и реализују ликовну активност. Сваки
студент треба да реализује најмање једну вежбу у одређеној узрасној групи уз обавезне
консултације са предметним наставником, уважавајући план рада установе, односно ментора, те
након одржаног часа у школи у методичкој припреми детаљно опише реализовану активност са
запажањима (евалуација).

Садржај предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода, метода усменог излагања , метода демонстрације - показивања

Литература
Kарлаварис, Б,. Методика ликовног одгоја, Ријека, 1991

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Миљевић, С.  (2005),Истраживање у методици наставе- основ усавршавања наставника
Хандукић, И,. Методика и култура ликовног одгоја, Сарајево Publishing, 2008, str. 10-120

Филиповић, С., “Методика ликовног васпитања и образовања”, Универзитет уметности у
Бигостки, Л. (2005), Дечија машта и стваралаштво, Београд: Завод за издавање уджбеника и

Положен испит из предмета Ликовна култура 1.
Број ЕСПБ

Студенти су оспособљени за самостално обављање рада и стицање креативне способности
током реализације програмских садржаја у свим узрасним групама.
Уз консултације професора - методичара и ментора, студенти су мотивнисани и оспособљени да
упознају децу и њихове карактеристике на појединим узрастима. Студенти су стекли практично
искуство (приликом посматрања и самосталног реализовања) у развијању  дечијег естетског и
ликовног изражавања.

Циљ методичке праксе је да студенте припреми и обучи за квалитетан самосталан рад у живом
наставном процесу.Та обука обухвата сва васпитно- образовна подручја  с подједнаким акцентом
на њихову важност. Током спровођења методичке праксе ликовне културе студенти примењују
стечено знање из методике ликовног васпитања у самосталном раду и организовању рада са
децом  основног и средњег образовања.

Основне академске студије
Студијски програм









Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5
6
7

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит

одабир радова 50

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти су оспособљени да самостално реализују разне облике мозаик технике: подни
мозаик,зидни мозаик, традиционални и савремени,од израде скица до финалне реализације
пројекта.

Метода усменог излагања, монолошко-дијалошка метода практичног рада и метода
демонстрације.

Литература
Разноврсна литература по индивидуалним потребама и склоностима, од монографија и каталога,

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Metka Kraigher - Hozo / Методе сликања и материјали / Свјетлост - Сарајево / 1991.

Крста Андрејевић / Приручник за предмет - Сликарске технике / У. У. Београд / 1983.

Лепосава Шелмић / Српско зидно сликарство XVIII века / Mатица српска / Београд / 1987.

Живојин Турински / Сликарска технологија / Универзитет уметности у Београду / 1990.

Група аутора / Средњовековне фреске у Србији, Македонији и Црној Гори / Галерија фресака /

Иво Фрессл / Сликарска технологија / Загреб / 1966.

Рад на копирању дела по избору неких традиционалних мозаика. Копира се фрагмент слике. Рад
на изради скица и реализацији моаика. Рад на  преношењу  цртежа.Презентација алата и како се
користи. Презентација слагања камена и традиционални начин везива. Студенти се упознају са
техником мозаика, занатским поступцима његове израде.

Упознавање са облицима монументалног сликарства и захтевима које поставља у смислу израза
и технологије.Стицање практичних искустава у раду са различитим облицима монументалног
сликарства и овладавање специфичностима, како ликовног језика тако техничко-технолошким
претпоставкама његове реализације.

Садржај предмета

Анализа сликарских вредности и естетских особености везаних за технику мозаик.Упознавање са
историјом мозаика кроз историју уметности- Грчка,Рим,Бизант. Врсте мозаика- традиционални и
савремени. Подлоге и материјали за обе всрте.Врсте алата и њихова употреба. Упознавање са
процесом добијања традиционалног мозаика.

Спецификација предмета за књигу предмета

Основне академске студије
Мозаик 1

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета

















Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5
6
6

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит

Одабир радова 50

Рад на изради скица и реализацији мозаика савременим материјалима. Рад на  преношењу
цртежа. Презентација слагања камена и осталих савремених материјала. Презентација
савремених везива и њихов поступак употребе.  Студенти се мотивирају да у складу са
интересима и њиховим могућностима да примењују богатство различитих материјала и њихово
комбиновање истражујући креативније приступе ове технике.

Упознавање са облицима монументалног сликарства и захтевима које поставља у смислу израза
и технологије.Стицање практичних искустава у раду са различитим облицима монументалног
сликарства и овладавање специфичностима, како ликовног језика тако техничко-технолошким
претпоставкама његове реализације.

Садржај предмета

Анализа сликарских вредности и естетских особености везаних за технику мозаик.Појам
савременог мозаика.Материјали и везива,могућност комбиновања разних
материјала.Технолошки поступак и припрема основе и везива за израду радова.

Спецификација предмета за књигу предмета

Основне академске студије
Мозаик 2

Студијски програм
Врста и ниво студија

Студенти су оспособљени да самостално реализују разне облике мозаик техникеа: подни
мозаик,зидни мозаик, традиционални и савремени,од израде скица до финалне реализације
пројекта.

Назив предмета

Литература
Разноврсна литература по индивидуалним потребама и склоностима, од монографија и каталога,

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Metka Kraigher - Hozo / Методе сликања и материјали / Свјетлост - Сарајево / 1991.
Лепосава Шелмић / Српско зидно сликарство XVIII века / Mатица српска / Београд / 1987.

Иво Фрессл / Сликарска технологија / Загреб / 1966.

Крста Андрејевић / Приручник за предмет - Сликарске технике / У. У. Београд / 1983.

Група аутора / Средњовековне фреске у Србији, Македонији и Црној Гори / Галерија фресака /

Живојин Турински / Сликарска технологија / Универзитет уметности у Београду / 1990.

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Положен испит из предмета Мозаик 1

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Метода усменог излагања, монолошко-дијалошка метода практичног рада и метода
демонстрације.

















6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
наставаПрактична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7,5 писмени испит 30
7,5 усмени испит 20
20
15

Основне академске студије
Општа педагогија

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Партиципативни, интерактивни и кооперативни методи рада наставника и студената дизајнирани
елементима образовне технологије, презентацијама самосталног рада студената и обављањем
вишефронталне евалуације низом задатака објективног типа.

Литература
Круљ, Р, Качапор, С, Кулић, Р. (2005) Педагогија, Свет књиге, Београд

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Милат, Ј. (2005). Педагогија – теорија оспособљавања. Загреб: Школска књига.
Сузић, Н.(2005). Педагогија за 21. вијек. Бања Лука : ТТ- Центар.

Качапор, С. (2003). Садржаји из опште историје педагогије, Графос Интернационал, Панчево.
Бранковић, Д. и Илић, М .(2003 ). Основи педагогије. Бања Лука :Comesgrafika.

Ликовна уметност-сликарство

Испуњене предиспитне обавезе

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент оспособљен да : дефинише знања и умења која су генеративна ( из којих се развијају
нова знања ) и трансферна ( која помажу у решавању различитих врста задатака или проблема
који припадају различитим областима ); самостално процени вредност и применљивост идеја о
васпитању, као и програма, метода и садржаја путем којих се остварују у пракси; разуме суштину
интелектуалног, моралног, естетског и физичког васпитања; заузме и изрази сопствени критички
став о различитим теоријским становиштима о васпитању личности; препозна своје
компетенције и сопствени  педагошки кодекс.

Школско васпитање и образовање. Васпитна улога масовних медија. Слободно време детета као

педагошка категорија. Општа педагошка васпитна начела / принципи. Специфичности и врсте

педагошких истраживања. Чињенице у научном истраживању. Ток научног истраживања у

педагогији. Tематска излагања студената и дискусија на задату тему.

Овладавање одговарајућим теоријским, концептуалним и процедуралним знањем. Схватање
појава педагошке стварности и упознавање теоријских основа процеса васпитања у ширем
наставно - научном контексту. Стицање корпуса знања из области педагошке науке као основе за
даље стручно образовање. Препознавање личних и професионалних компетенција у односу на
компоненте васпитања као процеса.

Садржај предмета
Појам педагогије. Предмет проучавања педагогије. Задаци педагогије. Основни појмови педагогије. Систем
педагошких сазнања. Систем педагошких научних дисциплина. Значај васпитања. Основне карактеристике
васпитања. Основни фактори и теорије васпитања. Моћ и границе васпитања. Циљ и задаци васпитања.
Блумова таксономија васпитно – образовних циљева. Филозофско – педагошки правци. Основне
концепције васпитања .Интелектуално васпитање. Морално васпитање. Естетско васпитање. Радно
васпитање. Физичко васпитање. Породично васпитање. Институционално васпитање. Улоге и
компетенције савременог наставника (васпитача).









6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
наставаПрактична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7,5 писмени испит 30
7,5 усмени испит 20
20
15

Основне акдемске студије
Општа психологија

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Партиципативни, интерактивни и кооперативни методи рада наставника и студената  дизајнирани
елементима образовне технологије, презентацијама  самосталног рада студената и обављањем
вишефронталне евалуације низом задатака објективног типа.

Литература
Огњеновић, П. (2006). Осећај и мера. Земун: Мостарт.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Фајгељ, С.(2012). Увод у психологију. Београд: Центар за примењену психологију
Рот, Н. (2005).Општа психологија.  Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Хрњица ,С. (2003).Општа психологија са психологијом личности. Београд: Научна књига.

Огњеновић, П. (2002).  Психологија опажања.  Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Ликовна уметност-сликарство

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент оспособљен да : разуме психолошке одреднице , основне појмове и приступе личности;
примењује стечена сазнања у пракси у раду са децом и родитељима; спретно примени корпус
основних теоријских знања о психичким појавама и процесима; изврши процену основних црта
личности и карактера ученика; у пракси констатује и стручно коментарише појаве у психичком
животу деце и одраслих.

Вежбе кроз дискусију теоријских јединица групна дискусија, предавања, реферати, тражење и
анализирање примера, упоређивање појмова и теорија, расправе уз тражење аргумената,
прикази случајева, анализе, семинарски радови, провера теорија и евалуација образовног
програма.

Упознавање студената    са   стуктуром  психологије   као   науке,  развојем психологије  и
применом   психолошких   сазнања  у  различитим   областима ,  а  посебно   у   процесу
образовања . Оспособљавање студента  да стечено знање може да користи као основу за друге
предмете из психолошке групе; настојање да студент  разуме целину предмета и оспособи се за
практичну примену.

Садржај предмета
Предмет, модели, објашњења, методе и технике психологије .Органске основе психичког живота.
Развитак психичког живота. Опажање, учење, памћење и мишљење. Мотивација и воља,
конфликти, фрустрације, одбрамбени механизми, хијерархија мотива. Емоције: карактеристике,
врсте, подела. Нека питања из социјалне психологије, психопатологије и менталне хигијене .
Најзначајније теорије личности (Фројд, Јунг, Адлер, Фром, К. Хорнај, Олпорт, Маслов); Структура
личности (темперамент, карактер, идентитет, свест о себи; црте, фактори и типови личности);
Динамика личности (емоције, мотиви , фрустрације, конфликти, стресови и механизми одбране);
Зрелост личности.Мерење, коришћење статистике у психологији.









6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7 писмени испит 20
8 усмени испит 30

20
15

Испуњене предиспитне обавезе.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена знања и вештине користе се за развој софтвера специфичне визуелизације
информација употребом X3D и/или OpenGL, дигитализацију и обраду графичког материјала -
Photoshop, CorelDraw и Matlab.

Прати садржај предавања кроз студије случаја, израда и одбрана семинарских радова и
практичан рад на рачунару.

Упознавање студената са хардвером и софтверским стандардима и указивање на значај
рачунарске графике и геометрије. Оспособљавање студената за развој и манипулацију
елементима рачунарске графике и геометрије у равни и простору.

Садржај предмета

Увод. Архитектуре графичких система. Растерски графички системи. Архитектуре растерских приказних система. Растерски приказни систем
са посебним приказним процесором. Интерактивна рачунарска графика. Графички стандарди. Референтни модел рачунарске графике.
Технологије штампе. Технологије екрана. Математички приступ рачунарској графици. Трансформације графичких објеката. Стварање видео
приказа. Трансформација координата. Пројектовање сцене на екран. Напредне технике графичког изражавања. Рендеринг. Боја у
рачунарској графици. Модели боја у рачунарској графици. Рачунарска анимација. Аналитички приступ пројективној геометрији. Хомогене
координате и појам пројективног простора. Сноп равни. Централно пројектовање. Пројективна еквивалентност фигура. Хиперповрши другог
реда. Синтетички приступ пројективној геометрији. Аксиоме инциденције, поретка и непрекидности. Пројективна пресликавања. Криве другог
реда. Пројектовање у еуклидском и пројективном простору. Примена софтверских пакета у пројективној и нацртној геометрији.

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна. Предавања су аудиторна уз подршку
савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата анализу пређеног
градива, практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања.

Литература
Сотировић Велимир, Бранислав Егић: РАЧУНАРСКА ГРАФИКА, Нови Сад, 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Срђан Вукмировић, Зоран Станић, Збирка задатака из пројективне геометрије са применама у рачунарској
графици, Математички факултет, Београд, 2003.

Неда Бокан, Срђан Вукмировић, Пројективна геометрија, Математички факултет, Београд, 2004.
Станко Турк, Рачунарска графика : основи теорије и примјене , Загреб : Школска књига, 1980 (Загреб : Либер)

Ликовна уметност-сликарство

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Рачунарска графика и геометрија

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета









Ликовна уметност-сликарство

7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит 0

одабир и изложба радова 50

Angela Gair / Вештина цртања и сликања / Mono i Manjana / 2007. / ISBN: 86-7804-106-8

Tony Paul / How to Create Texture in Your Paintings / New Holland Publishers / 2005. / ISBN: 978-

Hazel Harrison / Како да научите сликање и цртање / Leo Commerce / 2000 / ISBN: 978953623 2710

Скупина аутора / Сликарски приручник / Dušević & Kršovnik / 2004. / ISBN: 9789532210880
Wendy Jelbert / Сликање акрилним бојама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141764

Tony Paul / How to Create Light in Your Paintings / New Holland / 2005. / ISBN: 978-1843307075

Jennifer King / Акрилик сликање / Leo Commerce / 2013. / ISBN: 978953-218-385-6
Tony Paul / How to Mix and Use Colour / New Holland Publishers / 2004. / ISBN: 978-1843305125

Основне академске студије

Положен предмет Цртање 2

практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Спецификација предмета за књигу предмета

Метода усменог излагања, монолошко-дијалошка метода, метода практичног рада, метода
демонстрације

Литература
Brajan Bagnal / Цртање и сликање - Фалкенов приручник / Mono i Manjana / 2008 / ISBN: 9788

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ray Smith / Сликарски приручник / Znanje - Zagreb / 2006.

Сликање 1

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања

Студент је оспособљен за самостално и креативно коришћење материјала и техника сликања.
Студент је овладао традиционалним приступом слици (композиција, материјализација, светлост,
простор, валер, гама...). Развијање способности естетског процењивања сопствених и туђих
радова.

Циљ предмета састоји се у постепеном оспособљавању студената у ликовном реаговању на
феномен светлости и обојења .Практична примена стечених  сазнања из предмета Цртање  и
Анатомско цртање су у функцији остваривања сложених ликовних захтева који се односе на
стварање дела у сликарском медију.

Садржај предмета
Указује се на сложену структуру слике и значај који при томе имају елементи линија и боја.
Студенти се упознају са основном сликарском терминологијом и савлађују оптичке принципе у
сликарству.
Акценат у процесу опсервације и реализације је на синтези виђеног, инвентивности, сублимацији
и експресији кроз различите цртачке жанрове и технике. Сликање мртве природе – темпера,
Сликање људске фигуре – акта у природној величини, проблем
светлости у сликарству – темпера, Сликање мртве природе у ентеријеру, проблем материје у
сликарству, Сликање људске фигуре акта, проблем материје у сликарству, Сликање људске
фигуре акта, грађење бојеног слоја подсликавање, Сликање људске фигуре акта, сликање «ал
прима», Сликање портрета.. Студенти
практичне радове изводе у медију темпере, акрилика, уља, пастела, креде, као и колажирањем.
Избор радова, припрема и поставка, школске изложбе









Ликовна уметност-сликарство

7 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит 0

одабир и изложба радова 50

Скупина аутора / Сликарски приручник / Dušević & Kršovnik / 2004. / ISBN: 9789532210880
Wendy Jelbert / Сликање акрилним бојама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141764
Jennifer King / Акрилик сликање / Leo Commerce / 2013. / ISBN: 978953-218-385-6
Tony Paul / How to Mix and Use Colour / New Holland Publishers / 2004. / ISBN: 978-1843305125
Tony Paul / How to Create Light in Your Paintings / New Holland / 2005. / ISBN: 978-1843307075

Врста и ниво студија
Назив предмета

Hazel Harrison / Како да научите сликање и цртање / Leo Commerce / 2000 / ISBN: 978953623 2710

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

семинари

положен испит из предмета Сликање 1

активност у току
предавања
практична настава

Спецификација предмета за књигу предмета

Метода усменог излагања, монолошко-дијалошка метода, метода практичног рада, метода
демонстрације.

Литература
Brajan Bagnal / Цртање и сликање - Фалкенов приручник / Mono i Manjana / 2008 / ISBN: 9788

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Сликање 2

Студијски програм

Angela Gair / Вештина цртања и сликања / Mono i Manjana / 2007. / ISBN: 86-7804-106-8

колоквијуми

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је оспособљен за самостално и креативно коришћење материјала и техника сликања.
Студент је овладао традиционалним приступом слици (композиција, материјализација, светлост,
простор, валер, гама...). Развијање способности естетског процењивања сопствених и туђих
радова.

Циљ предмета састоји се у постепеном оспособљавању студената у ликовном реаговању на
феномен светлости и обојења.Практична примена стечених теоријских сазнања из предмета
Цртање Анатомско цртање су у функцији остваривања сложених ликовних захтева који се
односе на стварање дела у сликарском медију.

Садржај предметаНастава се ослања на сазнања и наставља праксу предмета Цртање . Искуства стечена
у раду на цртежима великог формата представљају полазну основу за постепено увођење боје
као новог ликовног елемента .Рад се одвија кроз студије великог формата, слике средњих и
мањих димензија и радова на папиру. Студија фигуре, портрет, ентеријер, мртва природа, пејзаж.
Студенти практичне радове изводе у медију темпере, акрилика, уља, пастела, креде, као и
колажирањем. Тонско сликање.Валерски кључеви (молски, дурски). Гамско јединство у слици.
Испољавање маште и стваралачки покушаји кроз ваншколску активност. Потенцирање
ритмичких, орнаменталних, пластичних и просторних елемената. Индивидуални израз.
Сликање мртве природе – темпера, Сликање људске фигуре – акта у природној величини,
проблем светлости у сликарству – темпера, Сликање мртве природе у ентеријеру, проблем
материје у сликарству, Сликање људске фигуре акта, проблем материје у сликарству, Сликање
људске фигуре акта, грађење бојеног слоја подсликавање, Сликање људске фигуре акта,

Ray Smith / Сликарски приручник / Znanje - Zagreb / 2006.

Tony Paul / How to Create Texture in Your Paintings / New Holland Publishers / 2005. / ISBN: 978-









Ликовна уметност-сликарство

7 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит

одабир и изложба радова 50

Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

David Carr / An Introduction to Painting the Nude / Chartwell Books / Secaucus, NJ / 1993.
Tricia Reichert / Портрети - Сликање / Leo Commerce / 2014 / ISBN: 9789532184174

семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Метода усменог излагања, монолошко-дијалошка метода, метода практичног рада, метода
демонстрације.

Литература
Noel Gregory / Сликање уљеним бојама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141771

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Сликање 3

Michael Sanders / Уљене боје разријеђене водом / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141788

Студијски програм

Положен испит Сликање 2

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

William Newton/ Сликање акварелом / Valera / 2004. / ISBN: 978-8684981-327
Lothar Altmann / Лексикон сликарстава и графике / Begen comerc / 2006.

Jenny Keal / Сликање пастелом / Valera / ISBN: 978-8684981-969
Peter Coombs / Сликање пастелама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141757

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност за самостални рад, истраживање и решавање једноставнијих сликарских
проблема.

Овладавање бојом као ликовним елементом у оптичком, психолошком и техничком погледу.
Употреба боја као саставних визуелних и градивних делова облика, површина и простора.

Садржај предмета

Реализација ликовних захтева у складу са раније стеченим знањима студената. Постепени
прелаз од претежно цртачког приступа проблемима форме, простора и светлости, ка сликарском
третману композиције. Редукција боја на палети, изграђивање јасних хроматских односа.Скица
као припрема за студију мртвих природа, сложенијих ентеријерских аранжмана и људске фигуре
у плитком простору или ентеријеру. Пожељно је испољавање маште и стваралачких покушаја
иницирањем и давањем подршке ваншколској активности студената. Стицање исправних радних
навика у технолошком и техничком смислу. Мртва природа једноставнијег садржаја. Студија
ентеријера, однос светла и простора. Сликање модела, контрапост. Сложенија поставка, модел у
ентеријеру. Седећи акт, ентеријерска поставка, увођење пуног регистра боја. Лежећи акт,
скраћења, студија простора. Акт, пун регистар боја, светло, простор.

Група аутора / Eнциклопедија сликарстава и графике / Akia - Mali princ / 2006.

George James / Акварел - Сликање / Leo Commerce / 2014 / ISBN: 9789532184176









Ликовна уметност-сликарство

7 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит

одабир и изложба радова 50

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност за самостални рад на решавању захтевнијих сликарских проблема. Овладавање
практичним и техничко-технолошким приступима у сликарству.

Откривање самосталног значења боје као примарног елемента којим се гради слика. Слојевитост
у тумачењу феномена светлости и боје.

Садржај предмета
Реализација ликовних захтева у складу са раније стеченим знањима студената. Скица као
припрема за студију мртвих природа, сложенијих ентеријерских аранжмана и људске фигуре у
плитком простору или ентеријеру. Пожељно је испољавање маште и стваралачких покушаја
иницирањем и давањем подршке ваншколској активности студената. Рад на изради колажа као
предлошка за слику. Студија портрета у природној величини. Сликање полуфигура у природној
величини. Студија мртве природе и људске фигуре у простору у природној величини. Рад по
скицама и предложака насталих ван атељеа, пленер, урбани пејзаж. Студија акта, портрета,
мртве природе по сопственом избору.  Редукција боја на палети, изграђивање јасних хроматских
односа.Скица као припрема за студију мртвих природа, сложенијих ентеријерских аранжмана и
људске фигуре у плитком простору или ентеријеру.  Стицање исправних радних навика у
технолошком и техничком смислу. Студија ентеријера, однос светла и простора. Сликање

George James / Акварел - Сликање / Leo Commerce / 2014 / ISBN: 9789532184176
William Newton/ Сликање акварелом / Valera / 2004. / ISBN: 978-8684981-327
Lothar Altmann / Лексикон сликарстава и графике / Begen comerc / 2006.

Спецификација предмета за књигу предмета

Метода усменог излагања, монолошко-дијалошка метода, метода практичног рада, метода
демонстрације.

Литература
Noel Gregory / Сликање уљеним бојама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141771

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Tricia Reichert / Портрети - Сликање / Leo Commerce / 2014 / ISBN: 9789532184174

Група аутора / Eнциклопедија сликарстава и графике / Akia - Mali princ / 2006.

David Carr / An Introduction to Painting the Nude / Chartwell Books / Secaucus, NJ / 1993.

Основне академске студије

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Jenny Keal / Сликање пастелом / Valera / ISBN: 978-8684981-969

положен предмет из предмета Сликање 3

Michael Sanders / Уљене боје разријеђене водом / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141788

Сликање 4

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета

Peter Coombs / Сликање пастелама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141757









Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит

одабир и изложба радова 50

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност за самостални рад, истраживање и решавање једноставнијих сликарских
проблема.

Стицање професионалних и технолошких знања која пружају могућност за креативно
изражавање ликовних идеја . Развијање самосталног ликовног приступа избором креативних
интерпретација базираних на перцепцији реалности и надградња знања стечених на предмету
Сликање  4.

Садржај предмета

 Перцепција реалности замењује се активним, личним приступом у селекцији садржаја који
су битни за целину слике (организација композиције повезивањем ликовних, ритмичких,
пластичких, просторних и орнаменталних елемената). Израда скица је у функцији
обједињења постојећих података и стварања нове целине. Инсистирање на развоју
индивидуалности појединца у занатском и професионалном смислу. Вежбе се реализују кроз
портрет, фигуре у ентеријеру, комбиноване са мртвом природом, акт, сопствене аранжмане
студената и, у оквиру ваншколских активности пејзаже, фотографије. Осамостаљивање
студената у постављању аранжмана и активно учествовање у анализи проблематике
садржане су у задатку. Овладавање различитим сликарским материјалима и њиховим
техничким и изражајним могућностима.

George James / Акварел - Сликање / Leo Commerce / 2014. / ISBN: 9789532184176
Metka Kraigher - Hozo / Методе сликања и материјали / Svjetlost - Sarajevo / 1991.
Eдиција / Велики сликари - Живот, дело, утицаји / Global Press / 2010.

Peter Coombs / Сликање пастелама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141757

Ибрахим Крзовић / Исмет Мујезиновић - Монографија / Тузла / 1985.

Noel Gregory / Сликање уљеним бојама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141771

положен испит из предмета Сликање 4

Хакија Куленовић - Ретроспектива / Уметничка галерија Босне и Херцеговине / 1985.
Франо Дулибић / Омер Мујаџић / Школска књига / 2015. / ISBN: 9789530609464

Jennifer King / Акрилик сликање / Leo Commerce / 2013. / ISBN: 978953-218-385-6

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Метода усменог излагања, монолошко дијалошка метода практичног рада и метода
демонстрације.

Литература
Ray Smith / Сликарски приручник / Znanje - Zagreb / 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Сликање 5

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)









Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни)  обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит

одбир и изложба радова 50

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Основне академске студије
Сликање 6

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета

Метода усменог излагања, монолошко-дијалошка метода, метода практичног рада, метода
демонстрације.

Литература

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Испуњавање предиспитних обавеза из предмета Сликање 5

Ray Smith / Сликарски приручник / Znanje - Zagreb / 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Peter Coombs / Сликање пастелама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141757

Ибрахим Крзовић / Исмет Мујезиновић - Монографија / Тузла / 1985.

Noel Gregory / Сликање уљеним бојама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141771

George James / Акварел - Сликање / Leo Commerce / 2014. / ISBN: 9789532184176
Metka Kraigher - Hozo / Методе сликања и материјали / Svjetlost - Sarajevo / 1991.
Eдиција / Велики сликари - Живот, дело, утицаји / Global Press / 2010.

Хакија Куленовић - Ретроспектива / Уметничка галерија Босне и Херцеговине / 1985.

Jennifer King / Акрилик сликање / Leo Commerce / 2013. / ISBN: 978953-218-385-6

Број ЕСПБ

Студенти проналазе властите начине изражавања градећи свој рукопис истраживања стварајући
свој оригинални израз. Стицање способности за самостални рад у области сликарства.

Формирање индивидуалног ликовног приступа заснованог на искуствима стеченим на
предмету Сликање 5. Повезивање сазнања из уметничких предмета у функцији свестраног
напретка студената у области сликарства. Овладавање професионалним и технолошким
знањима која пружају могућност за самостални уметнички рад.

Садржај предмета

 Студије већег формата по сопственим предлошцима изабраним у консултацији са наставником.
Рад на мањим циклусима тематски обједињених слика. Повезивање ликовних искустава стечених
на цртању (транспоновање мотива и слободно комбиновање ликовних елемената) и познавању
бојених и валерских законитости. Комбинација сликарских материјала. Употреба несликарских
материјала  у сликарским поступцима (постизање текстуралних ефеката).
Студија целе поставке или фрагмената - индивидуална интерпретација мотива (транспозиција) уз
компоновање елемената комбинацијом визуелног материјала ( поставка, скице,
фотографије).Креативно истраживање односа садржаја слике и њене величине. Динамика
промене формата у оквиру једне тематске целине .

Франо Дулибић / Омер Мујаџић / Школска књига / 2015. / ISBN: 9789530609464









Ликовна уметност-сликарство

5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

 Материјални елементи ликовног дела ( носилац, подлога, бојени слој, заштитни слој);
Папир, сировине и утицај њиховог састава на квалитет папира; Напињање папира на рам или
даску;Тонирање папира; Сува цртаћа средства (оловка, креда, сребренка, угљен...);
Течна цртаћа средства и алати,;Везиво као материјални елемент ликовног дела;
Изолација носиоц;, Препарације у штафелајном сликарству- основне компоненте; Функција
препаратуре; Дрво, врсте, особине, примена; Припрема дрвета за штафелајну слику
Платно, технолошке карактеристике, врсте платна; Слепи рамови;
Стакло, технолошке карактеристике и примена; Носиоци минералног порекла;Акварел, Гваш,
Пастел.

Ray Smith / Сликарски приручник / Znanje - Zagreb / 2006.

Noel Gregory / Сликање уљеним бојама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141771

Скупина аутора / Сликарски приручник / Dušević & Kršovnik / 2004. / ISBN: 9789532210880
Tony Paul / How to Mix and Use Colour / New Holland Publishers / 2004. / ISBN: 978-1843305125
Tony Paul / How to Create Texture in Your Paintings / New Holland Publishers / 2005. / ISBN: 978-

Иво Фрессл / Сликарска технологија / Загреб / 1966.
Немања Бркић / Технологија сликарства, вајарства и иконографија / У. У. Београд / 1991.
Metka Kraigher - Hozo / Методе сликања и материјали / Svjetlost - Sarajevo / 1991.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти су овладавају знањима о параметрима који чине уметничко дело и утичу на његов
опстанак и очување аутентичности. Студенти овладавају сликарским техникама предвиђеним
планом и програмом.

Практична настава се реализује за сваку теоретску методску јединицу

Циљ предмета сликарске технологије је упознавање студената са основним физичким и
хемијским својствима материјала који улазе у кохезиону структуру слике.Сазнања о појединим
техникама стечена на часовима предавања и вежби, помажу студентима да правилно и успешно
користе адекватне материјале у оквиру наставе уметничких предмета – Цртања и Сликања.

Садржај предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз коришћење очигледних средстава, слајдова, шематских приказа, консултације,
показневежбе, практичне вежбе студената, коректуре, семинарски радови, упутства за
самосталан рад

Литература
Живојин Турински / Сликарска технологија / Универзитет уметности у Београду / 1990.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Сликарске технологије 1

Крста Андрејевић / Приручник за предмет - Сликарске технике / У. У. Београд / 1983.

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)



поена Завршни испит поена

10 писмени испит
15 усмени испит 35
15 одабир и изложба радова 15
10

активност у току
предавања
практична настава

Предиспитне обавезе

колоквијуми
семинари















Ликовна уметност-сликарство

5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-

1
5
3
4
5
5
5
5
5
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Крста Андрејевић / Приручник за предмет - Сликарске технике / У. У. Београд / 1983.
Ray Smith / Сликарски приручник / Znanje - Zagreb / 2006.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз коришћење очигледних средстава, слајдова, шематских приказа, консултације,
показневежбе, практичне вежбе студената, коректуре, семинарски радови, упутства за
самосталан рад.

Литература
Живојин Турински / Сликарска технологија / Универзитет уметности у Београду / 1990.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Сликарске технологије 2

Положен испит из предмета Сликарска технологија 1

Скупина аутора / Сликарски приручник / Dušević & Kršovnik / 2004. / ISBN: 9789532210880
Tony Paul / How to Mix and Use Colour / New Holland Publishers / 2004. / ISBN: 978-1843305125
Tony Paul / How to Create Texture in Your Paintings / New Holland Publishers / 2005. / ISBN: 978-

Metka Kraigher - Hozo / Методе сликања и материјали / Svjetlost - Sarajevo / 1991.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Иво Фрессл / Сликарска технологија / Загреб / 1966.

Noel Gregory / Сликање уљеним бојама / Knjigotisak / 2004. / ISBN: 9789532141771

Немања Бркић / Технологија сликарства, вајарства и иконографија / У. У. Београд / 1991.

Број ЕСПБ

Стицање знања о параметрима који чине уметничко дело и утичу на његов опстанак и очување
аутентичности. Студенти овладавају свим сликарским техникама, од традиционалних до
савремених, које се ослањају на коришћење нових, за сликарство нетипичних материјала.

Практична настава се реализује за сваку теоретску методску јединицу.

Циљ предмета сликарскае технологије је упознавање студената са основним физичким и
хемијским својствима материјала који улазе у кохезиону структуру слике.Сазнања о појединим
техникама стечена на часовима предавања и вежби, помажу студентима да правилно и успешно
користе адекватне материјале у оквиру наставе уметничких предмета – Цртања и Сликања.

Садржај предмета

 Боја као физикални феномен и материјална супстанца; Пигменти и бојила; Својства пигмената;
Развој сликарских техника; Tемперне емулзије; Међуфирниси и коначни фирниси за темпере;
Гризај; Пастуозно подсликавање и текстура на слици; Врсте липофилних везива, основне
физичке и хемијске особине; Уља - сушива, полусушива и несушива; Сикативи; Воскови;
Енкаустика; Смоле- природне и вештачке; Медијуми; Класичан начин грађења уљане слике;
Зидне технике- историјски преглед; Фреска- карактеристике подлоге, врсте пигмената; Секо
фреска- врсте подлога и емулзија; Зграфито, витраж, таписерија; Мозаик- историјски развој;
Мозаик- ликовне и технолошке карактеристике, Експерименталне технике.



10 писмени испит
15 усмени испит 35
15 одабир и изложба радова 15
10

колоквијуми
семинари

активност у току
предавања
практична настава















6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

Основне академске студије
Социологија образовања

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Спецификација предмета за књигу предмета

 Предавања, консултације, метода дијалога и панел дискусије.

Ненадић Миле, (1996). Социологија образовања, Сомбор: Учитељски факултет

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Жига Ј. - Ђозић А, Социологија. Тузла :  Офф-Сет , стр. 113-124., 215-237., 323-341., 361-372.
Гиденс, Е.(2007). Социологија.Београд: Економски факултет , стр. 492-545.

Креспи, Ф. (2006). Социологија културе.  Загреб ,стр 114-122

Шерон, Г., Криб, А. (2012). Разумевање образовања, социолошка перспектива. Београд : Фабрика
књига, стр 145-186; 221-257.

Психологија

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент ће бити оспособљен да: мериторно анализира карактер одгојно-образовног система; на
основу истраживачких увида адекватно просуђује о квалитету (успјешности) одгојнообразовне
дјелатности; препозна позитивна искуства у одгојно-образовној дјелатности и сугерира примјену
истих у властитом друштву; препознаје и прати цивилизацијске промене, те негује личну
спремност на промене у процесима васпитања, образовања и рада.

Вежбе кроз обрађене наставне јединице . Нова значења образовања; Европски педагошки
образац; Нови дух образовања и mass media; Професије васпитача и наставника у новм духу
образовања; Нови модели мерења образовног успеха; Социолошке основе индивидуализоване
наставе; Образовне потребе и савремено друштво; Систем образовања и обнова села;
Образовање и рурални егзодус; Образовање и слободно време.

Упознавање студената са предметним садржајем социологије образовања, те друштвеним
значајем одгојно-образовне дјелатности. Овладавање теоријско искуственим знањима за
препознавање и креирање успјешног одгојно-образовног система. Упознавање студената са
друштвеним променама и тенденцијама у образовању.

Садржај предмета
Теоријско-методолошки аспект: Настанак и развој социологије одгоја и образовања; Методе
истраживања у социологији одгоја и образовања; Однос социологије одгоја и образовања и
других дисциплина (педагогија, методика, социјална психологија..); Теорије образовања
(Функционалистичка, Теорија културне депривације...); Друштво и одгојно-образовна дјелатност:
Друштвена условљеност одгоја и образовања; Друштвени и економски значај одгоја и
образовања; Друштвена условљеност (артикулација) професионалних занимања; Образовање,
тржиште радне снаге и запошљавање; Принципи и разлози „цјеложивотног учења“; Улога школе
и породице у одгојно-образовној дјелатности; Јавне и приватне одгојно-образовне установе;
Образовање као основ еманципације човјека, Култура и одгојно-образовна дјелатност: Културни
обрасци и одгојна дјелатност; Одгој и образовање у мултикултуралном друштву; Религије и
одгојно-образовна дјелатност, Образовање и друштвене промјене: Шта карактеризира добар а
шта лош образовни систем?; Глобализацијски процеси и промјене у образовној дјелатности
(образовне реформе).



7,5 писмени испит 20
7,5 усмени испит 30
20
15

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари















6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7,5 писмени испит 30
7,5 усмени испит 20
20
15

Основне академске студије
Социологија

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Комбиноване ( метода предавања, проблемско излагање, дијалог метода, и др. )

Литература
Тарнер, Џ. (2009) Социологија. Нови Сад: Медитерран Публисхинг, Београд: Центар за
демократију Факултета политичких наука

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ивановић , С. (2005). Социологија образовања. Јагодина : Учитељски факултет.
Милић , А (2010). Социологија   породице . Београд : Чигоја штампа .

 Гидденс, Е.(2005).  Социологија.  Београд :  Економски факултет.
Хараламбос , М. & Холборн, М. (2002). Социологија   –  теме  и  перспективе . Загреб : Голден

Ликовна уметност-сликарство

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент оспособљен да: селектује  знања о друштву, друштвеним институцијама и условима у
којима се одвија образовање и васпитање младих;  примени  и користи знања у пракси;
заузме критичку дистанцу према различитим друштвеним појавама и процесима.

    Практична настава се изводи кроз дискусију теоријских јединица, семинарски радови по
темама представљених у дијалошкој форми .

Упознавање студената са основним социолошким проблемима савременог друштва и стицање
неопходних знања о друштвеним аспектима образовања, његовој друштвеној улози и условима у
којима се оно остварује. Стицање знања у погледу диференцирања различитих теоријских
оријентација.

Садржај предмета
Шта је социологија. Сврха социологије; Стицање социолошког погледа на ствари; Проучавање
социологије; Оснивачи социологије; Новији мислоци; Улога социологије у модерном животу;
Култура, друштво и појединац; Пол и сексуалност; Полна социјализација; Породица, брак и лични
живот; Деликвенција и злочин; Етничка и расна припадност; Стратификација и класна структура;
Масовни медији и популарна култура; Образовање; Религија; Глобализација и глобална промена;
Социолошка теорија; Методолошки аспекти социолошког истраживаања.









Ликовна уметност-сликарство

10 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

 Практична
настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 4

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит 0

одабир и изложба радова 50

Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

семинари

активност у току
предавања

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичног рад

Литература
Giovanni Civardi / Цртање - Комплетан водич / Валера / 2019. / ISBN: 9788662810793

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне aкадемске студије
Цртање 1

Студијски програм
Врста и ниво студија

практична настава
колоквијуми

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти су оспособљени да самостално и креативно користе стечене знање кроз реализацију
сложених цртачких задатака традиционалним цртачким техникама и материјалима. Студенти су
овладали цртежом као самосталном уметничком дисциплином. Формирање естетских
критеријума.

Циљ предмета састоји се у постепеном оспособљавању студената у ликовном реаговању на
форму и простор. Примена стечених основних сазнања односи се на цртеж као самосталну
уметничку дисциплину, али и на цртеж као визуелну и методолошку основу уметничког дела
реализованог у различитим медијима.

Садржај предмета
Настава се базира на практичном раду студената по природи - цртању људске фигуре у
ентеријеру атељеа. Тежиште рада је усмерено на овладавање ликовним елементима и цртежом
као основним ликовним изразом кроз рад на студијама људске фигуре у природној величини.
Проучавају се визуелни односи у оквиру једне или више фигура, простор, органска повезаност
делова и целине, ентеријер.Линија као основно цртачко средство за анализу и ликовну
интерпретацију облика и простора. Пластичне вредности линија и површина. Формирање
површина линијама. Утицај светлости. Студенти цртају на папирима и осталим цртачким
подлогама великог формата уз коришћење традиционалних цртачких техника и
материјала.Испољавање маште и стваралачки покушаји студената одвијају се и кроз ваншколску
активност, радом на цртежима малог формата. Инсистира се на индивидуалном изразу.
Избор радова, припрема и поставка, школске изложбе

Rudy de Reyna / Како нацртати оно што видите / Leo commerce / 2018. / ISBN: 9789532147810

Brajan Bagnal / Цртање и сликање - Фалкенов приручник / Mono i Manjana / 2008 / ISBN:

Susie Hodge / Научите цртати портрет / Leo Commerce / 2006. / ISBN: 9789532181333

Betty Edwards / Цртање десном страном мозга / Znanje - Zagreb / 2011.

Ian Sidaway - Група аутора / Како да научите цртање / Sezam Book / 2009. / ISBN: 978-86-86003-28-
Ian Sidaway / Научите цртати мртву природу / Leo Commerce / 2007. / ISBN: 9789532181524
Ian Sidaway / Научите цртати грађевине / Leo Commerce / 2007. / ISBN: 9789532181548
Ian Sidaway / Научите цртати пејзаже / Leo Commerce / 2006. / ISBN   953-218-132-6
Susie Hodge / Научите цртати људе / Leo Commerce / 2006. / ISBN: 953-218-134-2









Ликовна уметност-сликарство

10 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава
настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 4

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит 0

одабир и изложба радова 50
практична настава

положен испит Цртање 1

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичног рад

Литература
Giovanni Civardi / Цртање - Комплетан водич / Валера / 2019. / ISBN: 9788662810793

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Цртање 2

Студијски програм
Основне академске студије

активност у току
предавања

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Индивидуалан развој сваког студента кроз аналитичко, синтетичко, критичко и стваралачко
мишљење. Студент је оспособљен за креативно експериментисање и коришћење стеченог знања
кроз реализацију сложених цртачких задатака традиционалним цртачким техникама и
материјалима.

Циљ предмета састоји се у постепеном оспособљавању студената у ликовном реаговању на
форму и простор. Примена стечених основних сазнања односи се на цртеж као самосталну
уметничку дисциплину, али и на цртеж као визуелну и методолошку основу уметничког дела
реализованог у различитим медијима.

Садржај предмета
Практичан рад обухвата реализацију студија по природи - цртање људске фигуре у плитком
простору и ентеријеру атељеа. Студенти се усмеравају ка овладавању ликовних елемената.
Текстура. Ритам.
Компоновање ликовних елемената у различитим слободним варијантама односа.
Студенти цртају на папирима и осталим цртачким подлогама великог формата уз комбиновање
различитих цртачких техника и материјала.Испољавање маште и стваралачки покушаји
студената одвијају се и кроз ваншколску активност, радом на цртежима малог формата.
Инсистира се на индивидуалном изразу. Колаж. Апликације.

Rudy de Reyna / Како нацртати оно што видите / Leo commerce / 2018. / ISBN: 9789532147810

Susie Hodge / Научите цртати портрет / Leo Commerce / 2006. / ISBN: 9789532181333

Врста и ниво студија
Назив предмета

Ian Sidaway / Научите цртати мртву природу / Leo Commerce / 2007. / ISBN: 9789532181524
Ian Sidaway / Научите цртати грађевине / Leo Commerce / 2007. / ISBN: 9789532181548
Ian Sidaway / Научите цртати пејзаже / Leo Commerce / 2006. / ISBN   953-218-132-6
Susie Hodge / Научите цртати људе / Leo Commerce / 2006. / ISBN: 953-218-134-2

Betty Edwards / Цртање десном страном мозга / Znanje - Zagreb / 2011.
Brajan Bagnal / Цртање и сликање - Фалкенов приручник / Mono i Manjana / 2008 / ISBN:
Ian Sidaway - Група аутора / Како да научите цртање / Sezam Book / 2009. / ISBN: 978-86-86003-28-









Ликовна уметност-сликарство

5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит

одабир и изложба радова 50

Angela Gair / Вештина цртања и сликања / Mono i Manjana / 2007. / ISBN: 86-7804-106-8

Daglas R. Grejvs / Постизање сличности код цртања портрета / Народна књига / 2012. / ISBN: 978-

Brajan Bagnal / Цртање и сликање - Фалкенов приручник / Mono i Manjana / 2008 / ISBN: 9788

Barber Barrington / Напредна школа цртања / Mozaik knjiga / 2008. / ISBN 9789531401470
Entoni Rajder / Уметнички приручник за цртање фигуре / Народна књига / Београд / 2004
Виктор Амбруш / Како се црта људска фигура / Dereta / 2002. / ISBN: 86-7346-194-2
Виктор Амбруш / Цртање животиња / Dereta / 2002. / ISBN: 86-7346-194-4
Daglas R. Grejvs / Цртање портрета / Народна књига / 2012. / ISBN: 978-86-331-3515-3

практична настава
колоквијуми

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање феноменом цртежа као независног и самосталног уметничког дела. Развијање
естетских критеријума. Надградња и примена ликовних сазнања стечених на предметима
Цртање 1. - 2. и Анатомско цртање.

Изграђивање способности ликовног транспоновања кроз активан процес ликовне анализе –
сагледавања и проучавања мотива. Развијање посебних склоности, сензибилитета и
интересовања сваког појединца кроз индивидуални приступ цртежу.

Садржај предмета
Грађење цртежа као самосталне категорије и његово обогаћивање унутрашњим садржајима.
Истраживање могућности транспоновања визуелног материјала кроз различите варијације и
комбиновања аналитичких студија. Методе редукције (од аналитичког приступа,
одузимањем и упрошћавањем визуелног предлошка до транспонованог мотива) и методе
адиције ( од аналитичког приступа додавањем слободних ликовних форми до изграђивања
нових ликовних целина). Примена и овладавање различитим цртачким средствима,
обогаћивање линија, површина, текстура и мрља. Цртачко истраживање и експеримент на
форматима различитих димензија и врстама подлога.
Рад на цртежу који може представљати припрему за слику, мозаик, скулптуру или графику .
Развијање осетљивости за материјале, подлоге, папире и различите медије што битно утиче
на проширивање и богатство цртежа.

Rudy de Reyna / Како нацртати оно што видите / Leo commerce / 2018. / ISBN: 9789532147810

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичног рад

Betty Edwards / Цртање десном страном мозга / Znanje - Zagreb / 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Цртање 3

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

семинари

положен испит Цртање 2

активност у току
предавања









Ликовна уметност-сликарство

5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
5
3
4
5
5
5
5
5
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит

одабир и изложба радова 50
практична настава

Врста и ниво студија
Назив предмета

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Надградња ликовних сазнања стечених на предмету Цртање 3. Индивидуалан развој сваког
студента кроз аналитичко, синтетичко, критичко и стваралачко мишљење.

Истраживање могућности линије као структурног елемента – брутална, лирска или персонална
изражајна могућност цртежа.Стварање циклуса цртежа као генезe од миметичког ка
транспонованом визуелном предлошку.
Цртање структура, конструкција, детаља, увећавање и смањивање мотива
Различито решавање проблема композиције у функцији визуелног утиска и постизања
психолошког дејства цртежа.
Решавање проблематике настале на плану слике кроз цртеж.
Цртеж четком, пером, трском, сунђером... Коришћење традиционалних цртаћих и сликарских
материјала. Цртеж као позитив (адицијом цртаћих материјала) и цртеж као негатив (гребањем
обојене основе). Цртање по слободном избору и цртање у облику дневничких записа.
Цртеж у боји. Анализа коректуре, разговори у оквиру групе.

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичног радa

Литература
Betty Edwards / Цртање десном страном мозга / Znanje - Zagreb / 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Цртање 4

Студијски програм

Angela Gair / Вештина цртања и сликања / Mono i Manjana / 2007. / ISBN: 86-7804-106-8

Daglas R. Grejvs / Постизање сличности код цртања портрета / Народна књига / 2012. / ISBN: 978-

Основне академске студије

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

колоквијуми
семинари

Продубљивање креативних, индивидуалних склоности, сензибилитета и интересовања сваког
појединца кроз цртеж. Ликовна организација и артикулисање импровизациј

положен испит Цртање 3

Rudy de Reyna / Како нацртати оно што видите / Leo commerce / 2018. / ISBN: 9789532147810

Садржај предмета

активност у току
предавања

Barber Barrington / Напредна школа цртања / Mozaik knjiga / 2008. / ISBN 9789531401470
Entoni Rajder / Уметнички приручник за цртање фигуре / Народна књига / Београд / 2004
Виктор Амбруш / Како се црта људска фигура / Dereta / 2002. / ISBN: 86-7346-194-2

Daglas R. Grejvs / Цртање портрета / Народна књига / 2012. / ISBN: 978-86-331-3515-3
Виктор Амбруш / Цртање животиња / Dereta / 2002. / ISBN: 86-7346-194-4

Brajan Bagnal / Цртање и сликање - Фалкенов приручник / Mono i Manjana / 2008 / ISBN: 9788









Ликовна уметност-сликарство

5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит

одабир и изложба радова 50

Barbara Benedetti Newton / Пастел цртање / Leo Commerce / 2014. / ISBN: 9789532184181

Giovanni Civardi / Цртање - Комплетан водич / Валера / 2019. / ISBN: 9788662810793

Број ЕСПБ

Упознавање са основним анатомским облицима, опажавање широке скале њихових међусобних
односа. Студенти су стекли добру основу за поимање људског тела у целини, а самим тим и
широк спектар могућности његовог представљања разноврсним ликовним средствима.

Овладавање феноменом цртежа као независног и самосталног уметничког дела. Развијање
естетских критеријума. Надградња и примена ликовних сазнања стечених на предметима
Цртање и Анатомско цртање.

Садржај предмета

 Грађење цртежа као самосталне категорије и његово обогаћивање унутрашњим садржајима.
Истраживање могућности транспоновања визуелног материјала кроз различите варијације и
комбиновања аналитичких студија. Методе редукције (од аналитичког приступа,
одузимањем и упрошћавањем визуелног предлошка до транспонованог мотива) и методе
адиције ( од аналитичког приступа додавањем слободних ликовних форми до изграђивања
нових ликовних целина). Примена и овладавање различитим цртачким средствима,
обогаћивање линија, површина, текстура и мрља. Цртачко истраживање и експеримент на
форматима различитих димензија и врстама подлога.
Рад на цртежу који може представљати припрему за слику, мозаик, скулптуру или графику .
Развијање осетљивости за материјале, подлоге, папире и различите медије што битно утиче
на проширивање и богатство цртежа.
Упознавање са радовима насталим преко распуста, анализа, коректуре, цртање поставке,
цртање модела, портрета, цртање ентеријера, екстеријера. Линијски цртеж, феномен линије,
површина, међусобне комбинације. Светлост и сенка, модулације.

Ian Sidaway, Sarah Hoggett / Практична енциклопедија цртања / ЈРЈ / 2008. / ISBN: 978-86760-9474-

положен испит Цртање 4

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

Angela Gair / Вештина цртања и сликања / Mono i Manjana / 2007. / ISBN: 86-7804-106-8
Marcello Sartori / Технике и умијеће цртања / Leo Commerce / 2004. / ISBN   953-218-072-9

Rudy de Reyna / Како нацртати оно што видите / Leo commerce / 2018. / ISBN: 9789532147810

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичног рада.

Литература
Betty Edwards / Цртање десном страном мозга / Znanje - Zagreb / 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Цртање 5

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Brajan Bagnal / Цртање и сликање - Фалкенов приручник / Mono i Manjana / 2008 / ISBN: 9788
Група аутора / Цртање и сликање / Akia - Malo Princ / 2011. / ISBN: 9788660111090
Barber Barrington / Напредна школа цртања / Mozaik knjiga / 2008. / ISBN 9789531401470



семинари















Ликовна уметност-сликарство

5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит

одабир и изложба радова 50

Barbara Benedetti Newton / Пастел цртање / Leo Commerce / 2014. / ISBN: 9789532184181

Giovanni Civardi / Цртање - Комплетан водич / Валера / 2019. / ISBN: 9788662810793

Број ЕСПБ

Надградња ликовних сазнања стечених на предмету Цртање 5.Индивидуалан развој сваког
студента кроз аналитичко, синтетичко, критичко и стваралачко мишљење.

Продубљивање креативних, индивидуалних склоности, сензибилитета и интересовања сваког
појединца кроз цртеж. Ликовна организација и артикулисање импровизација и случајности на
цртежу као на самосталном делу. Аутономна интерпретација ликовног мотива.

Садржај предмета
Истраживање могућности линије као структурног елемента – брутална, лирска или персонална
изражајна могућност цртежа.Стварање циклуса цртежа као генезe од миметичког ка
транспонованомвизуелном предлошку.
Цртање структура, конструкција, детаља, увећавање и смањивање мотива
Различито решавање проблема композиције у функцији визуелног утиска и постизања
психолошког дејства цртежа.
Решавање проблематике настале на плану слике кроз цртеж.
Цртеж четком, пером, трском, сунђером... Коришћење традиционалних цртаћих и сликарских
материјала. Цртеж као позитив (адицијом цртаћих материјала) и цртеж као негатив (гребањем
обојене основе).
Цртање по слободном избору и цртање у облику дневничких записа.
Цртеж у боји.

Ian Sidaway, Sarah Hoggett / Практична енциклопедија цртања / ЈРЈ / 2008. / ISBN: 978-86760-9474-

Положен испит из предмета Цртање 5

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

Angela Gair / Вештина цртања и сликања / Mono i Manjana / 2007. / ISBN: 86-7804-106-8
Marcello Sartori / Технике и умијеће цртања / Leo Commerce / 2004. / ISBN   953-218-072-9

Rudy de Reyna / Како нацртати оно што видите / Leo commerce / 2018. / ISBN: 9789532147810

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичног рада.

Литература
Betty Edwards / Цртање десном страном мозга / Znanje - Zagreb / 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Цртање 6

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Brajan Bagnal / Цртање и сликање - Фалкенов приручник / Mono i Manjana / 2008 / ISBN: 9788
Група аутора / Цртање и сликање / Akia - Malo Princ / 2011. / ISBN: 9788660111090
Barber Barrington / Напредна школа цртања / Mozaik knjiga / 2008. / ISBN 9789531401470









6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7,5 писмени испит 30
7,5 усмени испит 20
20
15

Основне академске студије
Академско писање

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Рад на идејном пројекту, израда нацрта истраживања,aктивне и интерактивне методе рада.

Литература
Кундачина , М.,Банђур, В. (2007). Академско писање. Ужице: Учитељски факултет  у Ужицу Универзитета у
Крагујевцу.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Сузић, Н. (2012). Правила писања научног рада : АПА и други стандарди. Бања Лука:
Клеут, М. (2013).Научно дело од истраживања до штампе: техника научноистраживачког
рада,.Нови Сад: Академска књига.

Кундачина, М. и Бркић, М. (2004): Педагошка стастистика. Ужице: Учитељски факултет
Мужић Владимир (1986): Методологија педагошког истраживања. Сарајево: ЗЗУИНС

Ликовна уметност-сликарство

Испуњене предиспитне обавезе

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент оспособљен да: самостално одреди епистемолошке поставке конкретног истраживања на основу
којих ће умети да изради пројекат научно-истраживачког рада, спроведе истраживање; изведе
одговарајуће закључке и напише истраживачки извештај; да при сакупљању и обради података и
интерпретацији емпиријских резултата самостално примени поступке дескриптивне статистике и
статистике закључивања.

Студијски истраживачки рад. семинарски радови,АПА стандарди и њихова примена. Основе
педагошке статистике. Основни појмови педагошке статистике. Скале нумеричког изражавања
података. Графичко приказивање педагошких појава. Карактеристике дистрибуције фреквенција.
Средње вредности. Мод. Медијан.Аритметичка средина. Мере дисперзије. Распон варијације.
Квартилно одступање. Просечно одступање. Стандардна девијација. Корелација. Статистички
поступци при баждарењу.Активне и интерактивне методе рада.  Пројектовање педагошког
истраживања у предшколској установи. Самостално реализовање истраживања. Конструкција
инструмената истраживања. Избор, примена и интерпретација основних статистичких мера.

 Циљ курса је да се студенти оспособе за примену свих битних начела академског писања као
што су: формулација проблема, јасноћа и логика излагања, употреба параграфа, писање есеја и
чланака.

Садржај предмета
Појам и значај предмета Академско писање. Парадигме истраживања. Методе истраживања. Технике
истраживања. Инструменти истраживања. Пројекат истраживања. Теоријски приступ истраживању.
Методолошки приступ истраживању. Прикупљање података.Организација података. Обрада прикупљених
података. Резултати истраживања. Анализа резултата. Извештај истраживања.









6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5
6
7

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит 0

одабир и изложба радова 50

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Susie Hodge / Научите цртати људе / Leo Commerce / 2006. / ISBN: 953-218-134-2
Susie Hodge / Научите цртати портрет / Leo Commerce / 2006. / ISBN; 9789532181333
Daglas R. Grejvs / Цртање портрета / Народна књига / 2012. / ISBN: 978-86-331-3515-3

колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичхог рада.  Цртање по моделу,
коректура цртежа на часу; усмеравање у самосталном раду.

Литература
Entoni Rajder / Уметнички приручник за цртање фигуре / Народна књига / Београд / 2004

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Aкт 1

Ликовна уметност-сликарство

активност у току
предавања
практична настава

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Уметничка самоспознаја и развој кроз суочавање са компликованијим ликовним захтевима.
Креативност и оригиналност у решавању ликовних проблема. Самостално и креативно
коришћење стеченог знања.

Упознавање студента са основним поступцима акта, конструкција, обликом пропорције људског
тела .Визуелна дефиниција креативног цртања чија се искуства ослањају на знања стечена на
предмету Цртање. Стварање креативне основе као претпоставке за успостављање активног
односа према савременом цртежу. Стварање широког поља рада и коришћење различитих
средстава у циљу постизања сопствене експресије.Способност правог одабира средстава за
исказивање цртачке идеје.

Садржај предмета
Настава се базира на практичном раду студената по живом моделу - цртању портрета,
полуфигуре, фигуре и акта у ентеријеру атељеа.
1.Сагледавање целине
2.Дефиниција форме
3.Формулација конструктивних елемената цртежа
4.Валерска артикулација
5.Волумен у миметичком и немиметичком приступу
6.Композиција
Рад на скицама које представљају додатно ликовно истраживање, ослањају се на рад
по природи и на имагинативни рад. Истраживање погодног простора за линију –
површину, боју, ликовне елементе као средства визуелног изражавања.
Инвентивно коришћење различитих цртаћих средстава и њихова комбинација у функцији

Kristofer Hart / Невероватно поједностављена људска анатомија / Народна књига / 2012. / ISBN:

Daglas R. Grejvs / Постизање сличности код цртања портрета / Народна књига / 2012. / ISBN: 978-

Jenő Barcsay / Анатомија за умјетнике / Leo Commerce  / 2003. /  ISBN   953-218-038-9









6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

1
2
3
4
5
6
7

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит

одабир и изложба радова 50

Стицање способности за самосталан уметнички рад и суочавање са компликованијим
ликовним захтевима. Инвентивно, оригинално и креативно коришћење стеченог знања.

Надградња знања стечених на предмету Акт 1.Креативно повезивање искустава из свих
уметничких предмета у циљу постизања индивидуалних резултата у области фигуративног
визуелног исказа.

Susie Hodge / Научите цртати портрет / Leo Commerce / 2006. / ISBN; 9789532181333

Фигурација у уметности; акт као повод за креативна истраживања ликовних законитости. Рад на
појединачним студијама и на циклусима цртежа акта: акт – минијатура; акт – природна величина;
акт већи од природне величине; увећани фрагменти акта.
Прожимање визуелних одлика цртежа, слике и треће димензије. Инвентивно приступање одабиру
различитих формата. Минијатуре – велики формати. Комбиновање дводимензионалних и
тродимензионалних визуелних целина. Дводимензионални цртеж – цртеж у боји;
тродимензионални цртеж – цртеж у простору. Линеарност у функцији исказивања контурних
вредности и унутрашњег садржаја. Имплементација пластичних елемената и инервисање
линеарним структурама. Употреба традиционалних и нових цртаћих и сликарских средстава, као
и несликарских материјала. Цртеж као спољашњи оквир и дефиниција волумена. Припрема и
избор радова за годишњу школску изложбу на крају текуће школске године.

Jenő Barcsay / Анатомија за умјетнике / Leo Commerce  / 2003. /  ISBN   953-218-038-9

Daglas R. Grejvs / Цртање портрета / Народна књига / 2012. / ISBN: 978-86-331-3515-3

Aкт 2

Ликовна уметност-сликарство

Susie Hodge / Научите цртати људе / Leo Commerce / 2006. / ISBN: 953-218-134-2

практична настава

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

семинари

положен испит из предмета Акт 1

Садржај предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичхог рада.  Цртање по моделу,
коректура цртежа на часу; усмеравање у самосталном раду.

Литература
Entoni Rajder / Уметнички приручник за цртање фигуре / Народна књига / Београд / 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије

активност у току
предавања

Daglas R. Grejvs / Постизање сличности код цртања портрета / Народна књига / 2012. / ISBN: 978-

Kristofer Hart / Невероватно поједностављена људска анатомија / Народна књига / 2012. / ISBN:

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

колоквијуми









6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-

1
2
3
4
5
6
7
8

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит 15
25 усмени испит 20

0 одабир и изложба радова 15

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Монолошко-дијалошка метода, метода усменог излагања, метода практичног рада.Рад по моделу
скелета човека,рад по живом моделу,коректуре на часу.

Литература

Бајић Миодраг / Човек - Анатомија - Уметност / Ректорат Универзитета уметности / 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Kristofer Hart / Невероватно поједностављена људска анатомија / Народна књига / 2012. / ISBN:
Andras Szunyoghy, Gyorgy Feher / Aнатомија - Школа цртања / Veble / 1999. / ISBN: 97895364

Jenő Barcsay / Анатомија за умјетнике / Leo Commerce  / 2003. /  ISBN   953-218-038-9
Barrington Barber / Drawing Anatomy / Arcturus Publishing / 2011. / ISBN: 184837979X

Stephen Rogers Peck / Atlas of Human Anatomy for the Artists / Oxford University Press / 1982. / ISBN:
ImagineFX / How to Draw and Paint Anatomy / Fox Chapel Publishing / 2018. / ISBN: 1565239660
Синельников / Атлас анатомии человека / Умеренков / Новая волна / 2018. / ISBN 978-5-7864-

Цртање по моделу синхроно са теоријском наставом

Стицањем специфичних знања о скелетној грађи човека олакшава се рад на студији акта по
моделу на основним предметима Цртању и Сликању. Учење ауто дисциплини која је неопходна
да се та знања правилно и креативно примене, најзад да се кроз подстицај сопственог
сензибилитета и посебних интересовања развије анатомски цртеж као самостална дисциплина.

Садржај предмета
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ – ЗНАЧЕЊЕ ИМЕНА У АНАТОМИЈИ : геометријски
појмови властита имена; заједничка називања; пластицитет; материја; кретање-токови
СКЕЛЕТНИ СИСТЕМ ЧОВЕКА:Општи преглед и подела. КОСТИ ТРУПА: кичмени стуб
(заједничке и посебне одлике кичмених пршљенова, кичмени стуб у целини, правац и кривине
кичменог стуба, спољашњи изглед), грудни кош ( грудна кост, ребра, ребарна хрскавица, грудни
кош у целини). КОСТИ ГЛАВЕ: ( кости лобање, кости лица), кранофасцијалне дупље (очна дупља,
носна дупља, усна дупља, подслепоочна јама). КОСТИ ГОРЊЕГ УДА: кости раменог
појаса(кључница, лопатица) кости надлакта (раменица), подлакат (жбица, лакатица), кости шаке
(ручје, доручје, кости прстију шаке). ПРОПОРЦИЈЕ ТЕЛА.

Спецификација предмета за књигу предмета
Ликовна уметност-сликарство
Основне академске студије
Анатомско цртање 1

Студијски програм
Врста и ниво студија

Уочавање оних ликовних појава на моделу које се могу разумети, објаснити и лакше
интерпретирати кроз проучавање скелетног система човека

Назив предмета



семинари















Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-

1
2
3
4
5
6
7
8

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит 15
25 усмени испит 20
10 одабир и изложба радова 15

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

положен испит из Анатомског цртања 1

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Уочавање оних ликовних појава на моделу које се могу разумети, објаснити и лакше
интерпретирати кроз проучавање скелетног система човека

Монолошко-дијалошка метода, метода усменог излагања, метода практичног рада.Рад по моделу
скелета човека,рад по живом моделу,коректуре на часу.

Литература
Stephen Rogers Peck / Atlas of Human Anatomy for the Artists / Oxford University Press / 1982. / ISBN:

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Бајић Миодраг / Човек - Анатомија - Уметност / Ректорат Универзитета уметности / 2000.

Andras Szunyoghy, Gyorgy Feher / Aнатомија - Школа цртања / Veble / 1999. / ISBN:  97895364

Синельников / Атлас анатомии человека / Умеренков / Новая волна / 2018. / ISBN 978-5-7864-

Barrington Barber / Drawing Anatomy / Arcturus Publishing / 2011. / ISBN: 184837979X
Jenő Barcsay / Анатомија за умјетнике / Leo Commerce  / 2003. /  ISBN   953-218-038-9
Kristofer Hart / Невероватно поједностављена људска анатомија / Народна књига / 2012. / ISBN:

ImagineFX / How to Draw and Paint Anatomy / Fox Chapel Publishing / 2018. / ISBN: 1565239660

Цртање по моделу синхроно са теоријском наставом

Стицањем специфичних знања о скелетној грађи човека олакшава се рад на студији акта по
моделу на основним предметима Цртању и Сликању. Учење ауто дисциплини која је неопходна
да се та знања правилно и креативно примене, најзад да се кроз подстицај сопственог
сензибилитета и посебних интересовања развије анатомски цртеж као самостална дисциплина.

Садржај предмета
КОСТИ ДОЊЕГ УДА: кости карличног појаса (карлична кост, карлица), кости бута (бутна кост),
кости потколенице (чашица, голењача, лишњача), кости стопала (кости ножја, кости доножја,
кости прстију стопала).
ЗГЛОБОВИ зглобови главе, зглобови врата, зглобови главе са вратом,међусобни спој кичмених
пршљенова, спој ребара са кичменим пршљеновима,зглобови лопатичног предела, зглоб
рамена,зглоб лакта, зглоб ручја, зглобови костију шаке, зглобови карлице крсно-бедрени зглоб,
препонска симфиза, крсно слабински зглоб, крсно тртични зглоб, зглобови ноге, зглоб кука, зглоб
колена, међусобни зглобови костију потколенице, зглобови стопала, табански сводови.
ТОПОГРАФИЈА.
OСНОВНЕ ПРОПОРЦИЈЕ ТЕЛА

Спецификација предмета за књигу предмета

Основне академске студије
Анатомско цртање 2

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета



семинари















Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-

1
2
3
4
5
6
7
8

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
25 усмени испит 10
10 одабир и изложба радова 40

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Стицањем специфичних знања о мишићној грађи човека олакшава се рад на студији акта по
моделу на основним предметима Цртању и Сликању. Учење аутодисциплини која је неопходна да
се та знања правилно и креативно примене, најзад да се кроз подстицај сопственог
сензибилитета и посебних интересовања развије анатомски цртеж као самостална дисциплина .

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода, метода усменог излагања, метода практичног рада. Рад по
моделу скелета човека,коректуре на часу.

Литература
Stephen Rogers Peck / Atlas of Human Anatomy for the Artists / Oxford University Press / 1982. / ISBN:

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Бајић Миодраг / Човек - Анатомија - Уметност / Ректорат Универзитета уметности / Београд  2000.

Andras Szunyoghy, Gyorgy Feher / Aнатомија - Школа цртања / Veble / 1999. / ISBN:  97895364

Синельников / Атлас анатомии человека / Умеренков / Новая волна / 2018. / ISBN 978-5-7864-

Број ЕСПБ

Уочавање оних ликовних појава на моделу које се могу разумети, објаснити и лакше
интерпретирати кроз проучавање мишићног система човека.

Цртање по моделу синхроно са теоријском наставом

Анатомско цртање 3

Студијски програм
Врста и ниво студија Основне академске студије

Barrington Barber / Drawing Anatomy / Arcturus Publishing / 2011. / ISBN: 184837979X
Jenő Barcsay / Анатомија за умјетнике / Leo Commerce  / 2003. /  ISBN   953-218-038-9
Kristofer Hart / Невероватно поједностављена људска анатомија / Народна књига / 2012. / ISBN:

ImagineFX / How to Draw and Paint Anatomy / Fox Chapel Publishing / 2018. / ISBN: 1565239660

Садржај предмета
КОЖНИ ОМОТАЧ ТЕЛА- ЧУЛО ПОВРШНЕ ОСЕТЉИВОСТИ ( површина, дебљина, боја,
еластичност, покретљивост; поре, папиларни гребени, органски набори коже, зглобни набори
набори, мишићни набори,боре, јаме; кожне творевине, нокти, длаке – врсте длака, распоред,
најежена кожа, седе власи, ћелавост)
ГЛАВА И ВРАТ СА ЧУЛНИМ ОРГАНИМА - систематска и топографска анатомија: мишићи главе
(поткожни мишићи главе, дубоки мишићи главе); мишићи врата; органи главе и врата (усна
дупља); чулни органи: чуло вида- око, помоћни органи ока, чуло слуха (спољашње ухо), чуло
мириса и нос; предели лобање, предели лица, предели врата.
ГРУДНИ КОШ - спољашњи изглед, мишићи. ТРБУХ -кожа, мишићи, рељеф.

Назив предмета



семинари
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