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Циљ предмета
Циљ предмета Напредни веб дизајн је продуби знања стечена у предмету Веб дизајн и да студенте уведе у 
креирање страница употребом CSS позиционирања елемената.Поред тога, циљ овог предмета је увод у 
javascript језик и DOM,  након чега ће се студенти упознати са најновијим технологијама као што су CSS3 и 
основама језика HTML5. Ha крају курса студенти ће се упознати са захтевима азличитих врста веб 
презентација за различите циљне групе.

Исход предмета 
Након полагања овог предмета студенти ће бити у стању да применом CSS позиционирања креирају сложене 
странице и целе веб сајтове, који су потпуно у складу са најновијим веб трендовима. Биће у стању да 
применом CSS-а и javascript-а креирају богато корисничко искуство. Поред тога, биће у стању да планирају и 
поставе основе сложених веб сајтова, као и да се сналазе са основним елементима новог стандарда HTML5.
Садржај предмета
Теоријска настава
Лејери и њихова употреба. Употреба CSS-а за позиционирање елемената на страници. Креирање странице без 
употребе табела. Потпуна промена изгледа странице без мењања HTML кода. Основе javascript-а и 
програмирања за потребе клијентског искуства. Упознавање са DOM моделом и приступ елементима 
странице. Различите врсте сложених веб сајтова и њихови посебни захтеви. Корисничко искуство. Навике 
посетиоца сајтова.

Практична настава: рачунске вежбе
Употреба лејера кроз DIV таг. Апсолутно и релативно позиционирање лејера. Основе javascript-а и његова 
примена за rollover и друге ефекте. Рад са DOM-ом и javascript-om. Постизање rollover ефеката путем чистог 
CSS-a. Креирање dropdown менија употребом CSS-a. Рад са CSS3 верзијом овог стандарда. Креирањ основних 
елемената употребом језика HTML5. Планирађе и креирање корисничког искуства за различите врсте веб 
сајтова – корпоративни сајтови, бренд сајтови, мини веб сајтови, интернет продавнице, лични сајтови.
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Методе извођења наставе
Настава се изводи аудиторно, уз примену пројектора, и у комбинацији аудиторно - практично у рачунарским 
лабораторијама коришћењем рачунарске опреме, кроз паралелни рад студената током предавања и самостални 
рад током вежби.Током наставе подстиче се укључивање студената, креативан рад кроз дебате и размене 
мишљења.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 тест 50
колоквијум (тест) 30


