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Табела 5.2 Спецификација предмета

83481 Уметнички рад - графика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 10

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

ОМ

Циљ наставе на предмету Уметнички рад - графика је реализација идејног пројекта који укључује употребу графике у целини или
као дела рада. У реализацији рада могуће је користити сва претходна стечена знања о штампи и штампарским техникама –
дубока штампа, висока штампа, равна, пропусна и дигитална штампа, али и монотипију (што не дозвољава могућност тиража).
Студент кроз активан уметнички рад усавршава и усмерава стечену идеју ка реализацији завршног рада.

Оспособљеност студента да, кроз стваралачки процес, на основу претходно стечених знања и искустава, реализује ликовну
целину која се делимично или у потпуности састоји од елемената изведених употребом графичких техника. Изведени радови
усмеравају студента ка завршном делу осмишљеног пројекта

Употреба стеченог техничко-технолошког знања неопходног за самосталну реализацију рада уз коришћење техника високе и
дубоке штампе, али и пропусне, равне и дигиталне штампе. Презентација рада који укључује употребу графике, у целини или као
дела осмишљене ликовно-графичке целине.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

илустративно-демонстративна.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 30.00Да
Практична настава 40.00Да

Оташевић З. Бојан, Ранковић М. ВладимирНаставници:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

3 3 0 0 0
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