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Циљ предмета 
Циљ предмета Корпоративни идентитет је разумевање процеса као и најбитнијих елемената у стварању 
корпоративног идентитета, као основе у креирању  јаког бренда.  Савладавање фундаменталних визуелних 
елемената као и других средстава и медија у том процесу. Схватање како се кроз дизајнирање различитих 
производа и промотивног материјала, ствара  јак корпоративни идентитет на тржишту. Објашњења и приказ 
карактеристика и функција корпоративног дизајна, на примерима највећих и најзаступљенијих  страних и 
наших брендова. 

 

Исход предмета  
Након полагања овог предмета је да ће студенти разумети, и бити у спосoбни да објасне начин стварања и 
функционисања корпоративног идентитета.Такође ће бити бити способни да препознају све највазније 
карактеристике као и њихову примену, а биће обучени и способни да користе ова знања у наредним 
предметима, као и у будућој пракси. 

 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам корпоративног идентитета. Елементи корпоративног идентитета. Принципи стварања корпоративног 
идентитета. Дизајнирање логотипа.  Креирање књиге стандарда. Дизајнирање промотивног материјала, као и 
пословне документације. Дизајнирање корпоративног идентитета у екстеријерима и ентеријерима. 
Аплицирање корпоративног идентитета на транспортним средствима. Дизајнирање униформе као важног 
елемента у стварању корпоративног идентитета. Website као део корпоративног идентитета. Презентација као 
део корпоративног идентитета.  
Практична настава: рачунске и лабораторијске вежбе 
Анализа елемената и принципа у процесу стварања корпоративног идентитета. Вежбе и начин истраживања у 
креирању корпоративног идентитета, као и разрада и експериментисање у тражењу различитих поступака у 
стварању јаког бренда. Избор производа и материјала као и медија у том процесу. 
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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 10 тест 50  
колоквијум (тест) 40    

 


