
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Ликовне уметности (модули - сликарство и

графика)
Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2Б Спецификација завршног рада

83000 Завршни рад
Завршни рад:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 10

Број часова активне наставе(недељно)

Реализација уметничког пројекта на одређену тему са прецизно задатим параметрима у договору са изабраним ментором.
Уметнички пројекат подразумева одређени број радова насталих у једној од сликарских, тј. графичких техника, као и њихову
презентацију.
Завршни рад поред обавезног уметничког дела садржи и теоријски писани рад којим се образлаже идеја, концепција, методе
реализације као и жељени исход.

Самостална реализација завршног рада на задату тему и са одређеним бројем елемената - практична реализација уметничког
дела као и његова презентација.
Завршни рад уз усмени експозе кандидата вреднује изабрана трочлана комисија ( ментор и два члана )

Владање проблемима просторне организације и способност анализе елемената ликовног изражавања.
Студент формира јасну ликовну поруку свог финалног уметничког пројекта.

Синтеза стечених теоријских и практичних знања и уметничких вештина у артикулацији задате теме. Презентација се садржи из
уметничко-практичног и теоријског дела.

Ументичко-практични део обједињава знања и вештине стечене на уже стручним уметничким предметима, са нагласком на
традиционалној, али и савременој техничко-технолошкој реализацији пројекта, као и на њиховој комбинацији.
Теоријски део се састоји од писане експликације којом се образлаже идеја, концепција, методе реализације и жељени исход уз
неопходне прилоге, или фото документацију.
Завршни рад оцењује трочлана комисија наставника.

1. Циљеви завршног рада

2. Очекивани исходи:

3. Општи садржаји:

4. Методе извођења:

Аналитичка, илустративно-демонстративна.

Завршни испит ПоенаОбавезна
Дипломски - мастер рад 70.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Менторски рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

0

Табела 5.3 Листа изборних предмета

Р.бр. Шифра
предмета Назив предмета ЕСПБТип Статус

П В ДОН СИР
Часова активне наставе

Изборни предмети81021

1, 81100 Графика књиге 4УМ ИМ 2 2 0 0
2, 81400 Пројектовање типографског писма 4УМ ИМ 2 2 0 0
3, 83320 Графика М 4УМ ИМ 2 2 0 0
4, 83470 Технологија 4УМ ИМ 2 2 0 0
5, 83568 Од стила ка дизајну 4УМ ИМ 2 2 0 0
6, 83569 Архитектонска композиција I 4ТУ ИМ 4 0 0 0
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