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Циљ предмета
Циљ предмета Основе савремене уметности и дизајна је разумевање и савладавање основних визуелних и 
ликовних елемената и принципа у уметности и дизајну. Упознавање са историјским као и савременим 
кретањима у уметности и дизајну. Разумевање њихових заједничких вредности и принципа, као и њихових 
различитости. Схватање и разумевање процеса стварања уметничких дела, по свим најважнијим начелима које 
постоје у уметности и дизајну. Разумевање развоја уметности и дизајна, као одраза времена и степена друштва 
у ком настају. Схватање креативних процеса као и креативног начина размишљања. Коришћење најсавремених 
технологија у поступцима и процесу стварања.
Исход предмета 
Након полагања испита из овог предмета, студенти ће разумети и бити спосoбни, да објасне све основне 
елементе и принципе визуелног у уметности и дизајну. Такође ће разумети развој и кретање уметности и 
дизајна како кроз историју тако и најсавременије токове и трендове. Они ће бити упознати како са 
заједничким карактеристикама и естетским вредностима у уметности и дизајну, тако и разликама између њих. 
Применом најновијих технологија, биће такође способни да користе ова знања у наредним предметима, као и у 
будућој пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у визуелне уметности. Основни елементи и принципи у уметности и дизајну. Принципи визуелног и 
основе Гешталт психологије. Настанак и развој уметности и дизајна. Заједничке карактеристике у коришћењу 
елемената и принципа у уметности и дизајну као и њихове разлике. Савремена кретања у уметности и дизајну 
и коришћење савремене технологије и нових медија. 
Практична настава: конвенционалне и лабораторијске вежбе
Разрада основних визуелних елемената и принципа на вежбама. Разрада различитих поступака у процесу 
грађења композиције.Избор материјала и технологије у процесу стварања и материјализације уметничког дела.
Припрема ,истраживање и селекција кроз све фазе у израдиу пројеката , од идеје до реализације.
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Методе извођења наставе
Настава се изводи аудиторно, уз примену пројектора, и у комбинацији аудиторно – практично, 
конвенционалним техникама и 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 10 тест 50
колоквијум (тест) 40


