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Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање основних академских знања из области ергономског пројектовања која се могу употребити 

како за дизајнирање различитих производа, тако и за редизајнирање у смислу унапређења система човек - машина - 

окружење. Студенти треба да овладају специфичним практичним вештинама које подразумевају интегрисани ергономски 

приступ, у циљу свеобухватног решавања различитих дизајнерских проблема. 

Исход предмета  

Савладавањем програма ергономског пројектовања студент стиче способност свестраног сагледавања и решавања 

различитих инжењерских проблема уз примену научно заснованих ергономских метода, техника и препорука. Очекује се 

да студент стечено знање може применити у свакодневном раду и пракси, имајући у виду да у готово свим гранама 

индустрије постоји потреба за дизајнирањем које укључује људски фактор. 

Садржај предмета 

Теопијрка нартава 

Увод у ергономију и ергономско пројектиовање. Системске науке и ергономија. Концепција и методе ергономског 

пројектовања. Ергономско пројектовање радних простора и активности. Антропометрија. Биомеханика. Пријем и обрада 

информација. Човек оператер и системи за контролу и уптављање. Ергономски алати намењени управљању и реализацији 

дизајнерских пројеката. Дизајн командних органа. Дизајн радног места. Дизајн услова радне средине. Компјутерски 

подржано ергономско дизајнирање (CAED). Примена антропометрије у ергономском дизајнирању. Ергономски дизајн 

производа и оцена интерфејса. Основне ергономске методе истраживања. Дискусија добрих и лоших дизајнерских 

решења производа. Ергономске студије случаја. Квантификовање радних делатности оператера 

Ппактична нартава  

Израда семинарског рада - сваки студент врши избор једне од већег броја понуђених тема за коју пише семинарски рад у 

форми стручног рада. Први пројектни задатак - Дизајн ВДТ радног места. Аудиторна вежба - Ергономске контролне 

листе. Други пројектни задатак - Примена антропометрије у дизајнирању. Друга лабораторијска вежба: Оцена услова 

радне средине - презентују се критеријуми за оцену услова радне средине и обавља се процена услова радне средине на 

одабраном радном месту. Презентација (радионица): Примена софтвера у ергономском дизајнирању. 
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4.       

5.       

Број часова  активне наставе  

Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе:  

0 
Остали часови:  

   
Студијски истраживачки рад: 

   

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања и рачунске вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит       

практична настава 10 усмени испит  30 

колоквијум-и       ..........       

семинар-и 30             
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