
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНАРСКА МУЛТИМЕДИЈА
Врста и ниво студија: Oсновне струковне студије
Назив предмета: ЦРТАЊЕ
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ  предмета  Цртање  јесте  упознавање  студената  са  основама  цртања  и  ликовног  креативног 
изражавања кроз  практичну и теоријску наставу.  Студенти ће такође савладати основне  цртачке 
технике, истражујући форму, линију, површину и композицију као саставне и елементарне делове 
једне ликовне целине, користећи графит, туш, угљен и др. 
Исход предмета 
Након завршеног курса кроз теоретски и практични рад, студенти ће бити оспособљени да сами 
осмишљавају, изводе и решавају ликовне задатке који су им задати. Такође, студенти ће усвојити 
основне  естетске  критеријуме  помоћу  којих  ће  бити  способни  да  објективно  вреднују   и 
интерпретирају радове визуелних уметности, и да самокритички и објективно сагледавају свој рад.  
Стицањем осећаја за слободно  компоновање, односе површина, линија и форме биће им у многоме  
олакшано даље бављење дизајном  јер ће усвојено знање користити у пракси.
Садржај предмета
Предмет је  осмишљен тако да комбинује предавања и практичан рад,  како би студенти најбоље 
разумели и савладали вештину цртања. Рад започиње уводним предавањем о историји цртежа, шта 
је то цртеж и чему служи. Даље, студенти се упознају  са основама цртања и цртачким техникама. 
Затим,  основним  елементима  цртежа  :  композицијом,  линијом,  перспективом,  површином, 
светлошћу,  сенком,  формом,  валером  и  др.  Практичан  део  наставе  се  изводи  на  вежбама  и 
подразумева  цртање  по  моделу,  цртање  по  задатку  ради  савлађивања  наставне  јединице  и  рад 
комбинованом техником по изборној теми. 
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Методе извођења наставе
Настава  се  изводи  аудиторно,  уз  примену  пројектора за  приказ  примера.  Практична  настава  се 
изводи  на  вежбама, кроз  индивидуални  и  менторски рад  студената  и  професора.Током  наставе 
подстиче се укључивање  студената у дискусије и анализе свог рада али и рада других студената, 
креативан рад кроз стварање ликовних радова и размене мишљења.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмена одбрана завршног рада 30
Редовно присуство на часу 10
Практична настава (задаци) 50


