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Табела 5.2Б Спецификација завршног рада

82000 Завршни рад
Завршни рад:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 6

Број часова активне наставе(недељно)

Реализација пројекта на одређену тему са прецизно задатим параметрима из области пројектовања  ентеријера, пројектовања
намештаја, стилских историјских форми и склопова урбаних целина.

Самостална реализација завршног рада на задату тему и са одређеним бројем елемента. Владање проблемима просторне
организације и способност анализе елемената и  презентација уметничке идеје и пројекта на високо професионалном нивоу,
традиционалним ликовним техникама као и релевантним електронским софтверима.

Синтеза стечених теоријских и практичних знања и вештина у артикулацији задате теме. Форма завршног рада садржи следећа
поглавља: Увод, теоријски део, експериметални део са резултатима, графичку документацију, закључак и преглед литературе
(анализа, пројекат и презентација); што подразумева: пројектни задатак, графички и текстуални приказ свих анализа, концепт као
синтезу обављених истраживања, идејна решења, детаљно решење, идејни опис, 2Д и 3Д визуелизацију свих решења као и
презентација у класичним ликовним техникама.
Пројектна документација минимално мора да садржи: елаборат у А4 формату (штампаном и повезаном); најмање 6 (шест)
визуелних прилога у Б1 формату; сажету презентацију на једном Б1 формату каширану на тврдој подлози, спремну за излагање;
интерактивну презентацију која се даје на увид у току одбране рада у трајању од 30 мин; Сви прилози се поред штампаног
предају и у дигиталној форми (ЦД) са припремама за штампу.
Завршни  рад  оцењује  трочлана  комисија  наставника  састављена  од  наставника  из  области  унутрашње  архитектуре  и
индустријског дизајна, наставника из области урбаног дизајна и наставника из области стилске унутрашње архитектуре, од којих
један члан мора бити запослен ван матичног факултета. Од максимално 100 поена 70 додељују чланови комисије из области
унутрашње архитектуре и индустријског дизајна (35+35), а 30 члан комисије из области урбаног дизајна или стилске унутрашње
архитектуре. Збир поена дефинише оцену завршног рада. Одбрањен, завршни рад учествује на јавној изложби дипломских
радова Филолошко-уметничког факултета, а по један примерак комплетне документације завршног рада, предаје се библиотеци
факултета, односно Одсеку за Примењену и ликовну уметност, Катедри за Унутрашњу архитектуру.

1. Циљеви завршног рада

2. Очекивани исходи:

3. Општи садржаји:

4. Методе извођења:

Аналитичка, илустративно-демонстративна

Завршни испит ПоенаОбавезна
Одбрана завршног рада 90.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Менторски рад 10.00Да

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

Изборни82020

1, 82367 Типографија изборни 4ТУ И 2 2 0 0
2, 83320 Графика М 4УМ И 2 2 0 0
3, 83328 Цртање и сликање М 4УМ И 2 2 0 0
4, 81100 Графика књиге 4УМ И 2 2 0 0
5, 82599 Урбани дизајн 4ТУ И 2 2 0 0
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