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Циљ предмета 
Усвајање знања везаних за основне карактеристике и захтеве дизајна са  развојем перцепције, креативног 
размишљања и дефинисања различитих форми. Савладавање просторног размишљања кроз дефинисање 
различитих геометријских облика и просторних структура. Примена дефинисаних елемената (индустријског) 
дизајна кроз различите апликативне моделе. Развијање перцептивног дискурса кроз дефинисане естетске 
принципе дизајна. Вештина дефинисања дводимензионалних и тродимензионалних модела. Структурирање и 
сегрегација модела индустријског дизајна према дефинисаним критеријумима. 
Исход предмета  
Обученост студента да на основу стечених вештина и знања креира функционални и јасно дефинисан естетски 
вредан индустријски производ. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријска настава обухвата изучавање најважнијих тема из области дизајна као што су: Настанак и развој 
дизајна, правци у дизајну, компоненте дизајна, методологија и фазе у процесу дизајнирања производа, теорија 
боја и стил и мода производа. У току наставе студенти изучавају и начине организовања сектора и службе за 
дизајн у предузећу, организовање и уређење радног простора за дизајн и обуку и школовање кадрова. 

Практична настава  
Теоретску наставу прате графичке вежбе на којима се студенти  упознају са елементима и принципима форме, 
бојама и методологијом дизајнирање. У току вежби студенти се оспособљавају и стичу потребно практично  
знање, тако да могу самостално уз помоћ професора да дизајнирају један мањи индустријски производ. 
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
У настави се користе комбиноване методе теоретске наставе са пројекцијама, графичке вежбе и самостални 
истраживачки рад студената уз помоћ наставника. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 30 
Практична настава 15 Усмени испит 10 
Колоквијуми/пројекти 25   
Семинар-и/радни задаци 15   
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