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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
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

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

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 .

Основне академске студије

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.

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода, метода усменог излагања, метода практичног рада. Рад по моделу
скелета човека,коректуре на часу.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
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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
Назив предмета
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)


