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01. УВОД ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Oдсек за уметност и дизајн делатност струковног високог образовања обавља у пољу уметности,
области Ликовне уметности и Примењене уметности у оквиру Београдске Академије пословних
и уметничких струковних студија (у даљем тексту: Академија) и у складу са дозволом за рад,
остварује акредитоване студијске програме основних и мастер струковних студија.
Академија је основана је Одлуком Владе Републике Србије 05 број 022-11608/2019 од 21. 11.
2019. год.) статусном променом припајања Високе школе ликовних и примењених уметности
струковних студија у Београду, Панте Срећковића бр. 2 Академији пословних струковних
студија Београд, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73 (правној следбеници Београдске
пословне школе – Високе школе струковних студија у Београду, Краљице Марије бр. 73 и
променом назива Академије пословних струковних студија Београд тако да гласи - Београдска
академија пословних и уметничких струковних студија.
Академијa је уписана у Регистар Привредног суда у Београду под ознаком и бројем решења 4
Фи 761/2019 од 28.11.2019. године и води се у јединственом регистру под матичним бројем
17921134.
До спровођења поступка припајања Одсек за уметност и дизајн делатност високог образовања
обављао је као самостална високошколска установа под називом Висока школа ликовних и
примењених уметности струковних студија.

02. УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ
На Одсеку за уметност и дизајн изводе се и организују основне и мастер струковне студије из
поља уметности у складу са Дозволом за рад издатом од Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије и то:
-Дозвола за рад бр. 612-00-472/2008-04 од 22.04.2008.г. за установу и студијске програме
Графички дизајн и Дизајн ентеријера;
-Решење о допуни дозволе за рад бр. 612-0000523/2009-04 од 08.06.2009.г. за студијски програм
Ликовна култура;
-Решење о измени допуне дозволе за рад бр. 612-00-02593/2013-04 од 09.10.2014.г. за студијски
програм Медији слике;
-Дозвола за рад бр. 612-00-01926/2019-06 од 02.12.2019.г.
-Решење о допуни и измени Дозволе за рад бр. 612-00-00099/2021-06 од 05.02.2021.г.
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије издало је Дозволу за
рад на основу решења Националног савета за високо и уверења о акредитацији установе и
студијских програма основних и мастер струковних студија и то:
-Решења и одлуке Националног света за високо образовање бр. 612-00-1140/2006-04 од
09.11.2007.г. о акредитацији Високе школе ликовних и примењених уметности струковних
студија и студијских програма Графички дизајн и Дизајн ентеријера;
-Решења Националног савета за високо образовање бр. 612-00-00135/3/2009-04 од 13.02.2009.г.
о акредитацији студијског програма Ликовна култура.
-Уверења о акредитацији високошколске установе бр. 612-00-01163/2014-04 од 25.10.2013.г.
издато од Комисије за акредитацију и проверу квалитета РС;
-Уверења о акредитацији студијског програма Графички дизајн бр. 612-00-01163/2012-04 од
25.10.2013.г. издато од Комисије за акредитацију и проверу квалитета РС;
-Уверења о акредитацији студијског програма Дизајн ентеријера бр. 612-00-01163/2012-04 од
25.10.2013.г. издато од Комисије за акредитацију и проверу квалитета РС;
-Уверења о акредитацији студијског програма Медији слике (стари назив Ликовна култура) бр.
612-00-01163/2012-04 од 25.10.2013.г. издато од Комисије за акредитацију и проверу квалитета
РС.
-Уверења о акредитацији високошколске установе (Висока школа ликовних и примењених
уметности струковних студија) бр. 612-00-00347/7/2018-03 од 05.03.2020. издато од
Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању РС, Комисије за
акредитацију и проверу квалитета;
-Уверења о акредитацији студијског програма ОСС Медији слике бр. 612-00-00347/35/2018-03
од 24.04.2020. издато од Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом
образовању РС, Комисије за акредитацију и проверу квалитета;
-Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Дизајн ентеријера бр. 612-00-00347/23/201803 од 06.03.2020. издато од Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом
образовању РС, Комисије за акредитацију и проверу квалитета ;
-Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Графички дизајн бр. 612-00-00347/14/201803 од 06.03.2020. издато од Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом
образовању РС, Комисије за акредитацију и проверу квалитета;
-Уверење о акредитацији студијског програма МСС Дизајн бр. 612-00-00347/47/2018-03 од
30.06.2020. издато од Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом
образовању РС, Комисије за акредитацију и проверу квалитета;
-Уверење о акредитацији студијског програма МСС Аудиовизуелне композиције бр. 612-0000347/53/2018-03 од 06.03.2020. издато од Националног тела за акредитацију и проверу
квалитета у високом образовању РС, Комисије за акредитацију и проверу квалитета.
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03. ИСТОРИЈАТ

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија је правни следбеник
виших школа са богатом традицијом- Више педагошке и више Трговачке школе. Спајањем дела
Више педагошке школе из Београда која је претходно одлуком Скупштине СР Србије престала
са образовним радом и Више трговачке школе из Београда која се трансформисала, формирана
је уметничка виша школа под називом Виша школа ликовних и примењених уметности.
Виша педагошка школа у Београду, основана је краљевим Указом 1920. године јер је у то
послератно време била велика потреба за наставним кадром у народним школама. Школа је
започела са радом почетком октобра 1924. године, од формирања у оквиру школе радила је и
група за цртање и сликање. Школа је радила све до почетка Другог светског рата 1941. године,
a после рата Виша педагошка школа је наставила успешно са радом од школске 1947/48. год. па
све до 1987. год. када престаје са радом.
Виша трговачка школа основана је у оквиру Образовног центра за образовање кадрова у
трговини "Јездимир Ловић" 1975. год., а самосталност, као Виша школа за образовање кадрова
у трговини, остварује oд 1978. год. Значајаноместо у школи заузимао је смер са уметничким
обележјима Аранжер који је имао већи број предмета који су били општи и сужавао је основну
ликовно-естетску оријентацију, те се из тих разлога приступило реформи наставних планова и
програма.
Група за ликовно образовање Више педагошке школе са своја три смера: Наставник
ликовног васпитања, Конзерватор-препаратор и Графички уредник, интегрисана је са смером
Аранжер Више трговинске школе.
1987. године конституисана је Виша школа са новим називом - Виша школа ликовних и
примењених уметности. Једина државна струковна висока школа у пољу уметности.
Превазиђене су статусне тешкоће и захваљујући наставним садржајима и снази колектива,
школа је стекла углед и препознатљивост. Израдом Елабората са новим наставним плановима и
програмима у трогодишњем трајању, проширује се и унапређује квалитет образовног процеса.
Позитивна оцена надлежног Министарства просвете и спорта резултирала је Решењем о давању
сагласности на наставне планове и програме за одсеке: Наставник ликовне културе, Дизајнер
графике и Декорација ентеријера и аранжирање од школске 2002/2003. године.
Од школске 2006/2007. год школа улази у нову трансформацију и поступак акредитације по
принципима Болоњске декларације. Школа 2008. год. добија акредитацију и постаје Висока
школа са три студијска програма: Графички дизајн, Дизајн ентеријера и Ликовна култута. 2013.
године добија другу акредитацију за студијске програме: Графички дизајн, Дизајн ентеријера и
Медији слике. Школа је 2020. године акредитована и поред студијских програма основних
струковних студија добила и акредитацију за два студијска програма Мастер струковних
студија: Аудиовизуелне композиције и Дизајн са два модула – Бренд дизајн и Просторни дизајн.
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Реформом високог школства Висока школа ликовних и примењених уметности струковних
студија постаје део Београдске академије пословних и уметничких струковних студија у оквиру
које од 2020. године носи назив Одсек за уметност и дизајн.
Одсек је унапредио квалитет наставног кадра, обновио простор и опрему и привукао
студенте пре свега због иновираних садржаја студијских програма и нових уметничких и
стручно апликативн их предмета, малих група и индивидуалног рада са студентима.
Приликом израде Извештаја, процењена је испуњеност сваког од стандарда за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа који су дати у „Правилнику
о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и
студијских програма“, усвојеном од стране Националног савета за образовање Републике
Србије, као и у „Упутству за припрему извештаја о самовредновању високошколске установе
и студијских програма“ које је Комисија за акредитацију и проверу квалитета објавила на својој
веб страници.
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04. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
СТАНДАРД 1
СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

2022.
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Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
1.1. Стратегијa обезбеђења квалитета
Стратегија БАПУСС представља основу за управљање свим процесима рада Одсека за уметност и
дизајн, дефинишући стратешка опредељења, приоритете и правце деловања у обезбеђењу система
квалитета у домену високог образовања у области ликовних уметности и примењених уметности и
дизајна, у складу са стандардима и најбољом праксом у овим областима.
Систем управљања квалитетом подразумева непрекидно усклађивање постојећих и по потреби
доношење нових правних аката у складу са Законом о високом образовању, Статутом Академије
и другим општим и појединачним актима БАПУСС.
Мере за обезбеђење квалитета су:
•

Самовредновање и оцена квалитета установе у склaду са стандардима Националног савета за
високо образовање;
• Спољашња проверу квалитета у складу са стандардима Националног савета за високо
обазовање, које спроводи Комисија за акредитацију и проверу квалитета;
• Акредитација одсека у складу са стандардима Националног савета за вискоко образовање;
• Континуирано праћење, прикупљање и обрада података од значаја за анализу и оцену
квалитета и степена успешности у остваривању постављених циљева;
• Благовремено уочавање недостака у наставном процесу и другим облицима рада и
предузимање мера за обезбеђење квалитета;
• Сарадња са домаћим образовним, уметничким, научним и другим институцијама и
организацијама;
• Међународна сарадња у виду извођења заједничких студијских програма, уметничких,
истраживачко-развојних пројеката, као и размнене наставника и студената;
• Стална сарадња са дипломираним студентима
• Периодично преиспитивање и унапређење стратегије обезбеђења квалитета;
• Изградња и промоција културе квалитета;
• Јавно публиковање резултата врендовања квалитета Одсека на интернет страници одсека.
Одбор за квалитет континуирано прати, контролише и развија систем квалитета. Кроз акционе
планове предлажу се мере за даљи развој. (П.1.3)
Субјекти у процесу обезбеђења квалитета су:
• Савет Академије
• Наставно стручно веће Академије
• Одбор за квалитет
• Студентски парламент
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наставно стручно веће Одсека
Катедре
Руководилац Одсека
Координатор за наставу одсека
Шефови катедри
Комисија за спровођење анкета
Наставници и сарадници
Студенти
Службе за кадровске, правне и опште послове
Студентска служба
Библиотека
Рачуноводство
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Екстерне институције: Национални савет за високо образовање, Комисија за акредитацију и
проверу квалитета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Конференција академија
струковних студија. (П.1.2)
Области обезбеђења квалитета
• Квалитет студијских програма;
• Квалитет наставног процеса;
• Квалитет научноистаживачког и стручног рада наставника;
• Квалитет наставника и сарадника;
• Квалитет студената;
• Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и инфорационих ресурса;
• Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке;
• Квалитет простора и опреме;
• Квалитет финансирања;
• Улога студената у самовредновању и провери квалитета;
• Системско праћење и периодична провера квалитета
У процес обезбеђења квалитета, праћења и унапређивања квалитета укључени су сви органи и
организационе јединице Београдске академије укључујући Одсек за уметност и дизајн.
Опредељење за изградњу организационе културе квалитета
Култура квалитета се уграђује у све делатности и сва нормативна акта Београдске Академије.
Одсек перманентно едукује запослене и студенте о систему квалитета у школи, и истовремено
подстиче и стимулише да доприносе свим областима обезбеђења квалитета.
Унапређење стратегије квалитета подразумева велики број мера и активности.
Најважније мере су:
• Обезбеђивање компетенција за рад у радном окружењу кроз образовање, истраживање, развој,
умрежавање;
• Континуирани рад на промовисању одсека као привлачног и поузданог партнера за сарадњу и
ангажовање у високо стручним, квалитетним и обострано корисним локалним и
интернационалним пројектима, у образовној и уметничкој сарадњи.
• Промовисање локалне специфичности у оквиру глобалних трендова. Одсек користи своје
локалне специфичности у приступу и развоју образовања у креативном сектору привреде, како
би кроз одрживе институционалне активности створили предуслове да студенти могу да
функционишу глобално, као и да разумеју глобалне ефекте својих активности.
Јавно се публикују резултати врендовања квалитета Београдске академије и Одсека за умезност
идизајнна интернет страници Београдске кадемије и Одсека за уметност и дизајн. Београдска
академија периодично преиспитује и унапређује Стратегију обезбеђења квалитета.
У процесу обезбеђења квалитета значајно место заузима сарадња са домаћим иностраним
образовним установама, уметничким, научним, привредним и другим институцијама и
организацијама као и установама, међународна сарадња и рад на уметничким пројектима.
Одсек континуирано сарађује са дипломираним студентима и послодавцима у циљу добијања
повратних информација о квалитету студијских програма и компентенцијама које су стекли
дипломирани студенти завршетком студија, а сугестије, предлоге и критике доставља надлежним
катедрама.
1.2 На основу члана 63. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018др. закон), Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских
установа стандард 1. ( „Сл. гласник РС“ бр. 88/2017) и члана 58. Статута БАПУСС-а а на предлог
Одбора за квалитет, председник академије је дана 13.04.2022. године, донео Стратегију обезбеђења
квалитета БАПУСС-а.
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Циљ стратегије је да дефинише стратешка опредељења, приоритете и правце деловања Београдске
академије и да исте унапређује кроз континуирано подизање квалитета у свим доменима везаним
за рад установе.
Као таква она се перманенто иновира и успоставља институционални оквир који одговара
стандардима и упутствима Националног савета за високо образовање, а који су усклађени са
стандардима и упутствима за осигурање квалитета у европском простору високог образовања. У
том смислу Стратегија представља процес који захтева перманентно ангажовање свих запослених
и студената.
1.3. У креирању стратегије Београдска академија и Одсек сарађују са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја и Министарством културе и информисања Републике Србије,
Градом Београдом, амбасадама, домаћим и иностраним културним центрима, ЕРАЗМУС+
канцеларијом за Србију, европским институцијама у области високог образовања,
високошколским установама, струковним удружењима, невладиним организацијама, као и
осталим јавним установама и приватним привредним друштвима.
1.4 Београдска академија је јавно презентовала и објавила Стратегију обезбеђења квалитета на
интернет страници https://www.bpa.edu.rs/sr-latn-rs/javna-dokumenta/opsta-akta-akademije/483.
1.5 Одсек периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења квалитета, ради
благовременог уочавања недостатака у наставном процесу и другим облицима рада Одсека,
континуирано преиспитује мере и акције за обезбеђење квалитета првобитно дефинисане
стратегијом из 2007, затим из 2012. и допуњене Стратегијом обезбеђења квалитета 2018. године. и
стратегије Београдске академије из 2022.год. (П.1.1)
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују
следећи елементи:
Вредно
ст
Елементи
Категорија
процен
анализе
процене
Опис процене
е
Јасна опредељеност за имплементацију и даље
+++
усавршавање Стратегије обезбеђења квалитета

Опредељење
високошкол
ске установе
за
унапређење
квалитета и
изградњу
организацио
не културе
квалитета

S
(Strengths):
Предности

W
(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности

Дефинисане мере за обезбеђење квалитета

+++

Широко обухваћени субјекти обезбеђења квалитета.

+++

Дефинисане области обезбеђења квалитета

+++

Недовољно повезаност у оквиру Академије и
непостојање јасно дефинисаног тела унутар одсека
која би лакше спроводила стартегије и нове
процедуре од тренутних субјеката
Неравномерна иницијатива одређених субјеката
обезбеђења квалитета
Даља контрола, усавршавање и дефинисање мера,
увођење нових субјеката у област контроле
квалитета
Акумулирање искуства у домену значаја
имплементирања и интернализовања Стратегије
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олакшава практично реализовање Стратегије у свим
областима функционисања одсека.
Широка могућност сарадње са сродним
високошколским институцијама у окружењу преко
Еразмус пројеката.
T
(Threats):
Опасности

Недовољна синхронизација процедура дефинисаних
Стратегијом обезбеђења квалитета на нивоу
Београдске академије.

+++

++

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 1
Сагласно опредељењу дефинисаном у Стратегији, потребно је континуирано преиспитивање и
унапређивање Стратегије, на бази досадашњих резултата утврђених анализом функционисања
система обезбеђења и унапређења квалитета, као и континуирано операционализовање Стратегије
обезбеђења и унапређења квалитета у складу са усвојеним плановима дефинисаним у Стратегији
Београдске академије. Покренута иницијатива за формирање радних тела која ће се активно
укључити у све сегменте контроле квалитета и успостављање јединственог система менаџмента
квалитетом на нивоу Академије, уважавајући специфичности Одсека за уметност и дизајн.
Показатељи и прилози за стандард 1:
Београдска академија, на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 1, имајући у виду
да се интензивно и на више начина бави побољшањем квалитета целокупног процеса рада,
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије
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Стандард 2: Начини и поступци за обезбеђење квалитета
Високошколска установа утврђује начине и поступке за обезбеђење квалитета свог рада, који су
доступни јавности.
2.1 Политика квалитета Београдске академије исказана је у документу Пословник о квалитету, у
коме је описан систем менаџмента квалитетом, који је у фази успостављања на нивоу целе
Академије.
Надлежности и одговорности у оквиру одсека, наставника и сарадника, студената, стручних
органа, Студентског парламента, стручних служби, помоћних и саветодавних тела у доношењу и
спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење и унапређење квалитета утврђени
су:
− Статутом,
− Правилником о правилима студија,
− Пословником о раду Одбора за квалитет,
− Правилником о организацији и систематизацији послова,
− Правилником о раду Студентског парламента
Запослени и студенти упознати су са наведеним процесима, надлежностима и одговорностима
преко сајта Академије на коме су објављена општа акта и Пословник о квалитету.
2.2 Наставно стручно веће ВШЛПУСС је на седници 26.04.2012 донело Правилник о обезбеђењу
и унапређењу квалитета, допуњен одлуком Наставног стручног већа на седници одржаној
20.05.2016. године Правилником о изменама и допунама правилника о обезбеђењу и
унапређењу квалитета и допуњен одлуком Наставно стручног већа на седници 2/10 одржаној
30.11.2018. године Правилником о изменама и допунама правилника о обезбеђењу и
унапређењу квалитета. Овим документима су утврђени стандарди и поступци за обезбеђење
квалитета студијских програма, наставног процеса, наставе и квалитета оцењивања, научно
истраживачког и стручног рада наставника, квалитета наставника, квалитета студената, квалитета
уџбеника и других учила, квалитета библиотечких и информатичких ресурса, квалитета
управљања, квалитета ненаставне подршке, квалитета простора и опреме, квалитета финансирања
и стандарди и поступци за обезбеђивање активне улоге студената у самовредновању и провери
квалитета. Уласком у Београдску академију мењају се субјекти обезбеђења квалитета установе
за детаљно уређење поступања субјеката у систему обезбеђења квалитета установе, утврђени су
следећи начини и поступци: Систем обезбеђења и унапређења квалитета укључује орган
управљања (Савет), пословодни орган (председник) Одбор за квалитет, Центар за развој, квалитет
и пројекте, стручне органе и сва стручна тела (Наставно стручно веће, катедре...), Службу за
кадровске, правне и опште послове одсека за уметност и дизајн, Студентску службу одсека за
уметност и дизајн као и наставнике и сараднике, ненаставно особље и студенте. Већа катедри су
заменила већа студијских програма и поред наставно стручног већа као стручни органи старају се
о спровођењу стратегије и политике квалитета и предлажу мере за корекцију уочених
недостатака.
2.3 Одсек за уметност и дизајн/ ВШЛПУСС је јавно публиковала документа везана за контролу
квалитета на сајту у рубрици Квалитет.
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2.4. Одсек периодично преиспитује и унапређује начине и поступке за обезбеђење квалитета.
Комисија за контролу квалитета је континуирано преиспитивала и предлагала начине и поступке
за унапређење обезбеђења квалитета. Допуњене су процедуре примене корективних мера,
кориговани упитници и уведени су нови упитници како би започео процес усаглашавања са
упитницима Одсека за пословне и информатичке студије Београдске академије, поштујући
специфичности Одсека. Комисија је 2019. иницирала увођење дигиталног анкетирања испитаника
у процедури евалуације, овај поступак је још увек у пробној фази, и примењен је у мањем обиму
приликом евалуације наставе у школској 2020/2021 и 2021/2022. Формирањем Београдске
академије Комисија је формално престала са радом а све активности везане за контролу квалитета
су настављене а дужности и одговорности су пренете на друге субјекете у складу са Статутом,
Правилником о систематизацији, Правилником о раду катедри, Пословником о раду Одбора за
квалитет. Донета је одлука о формирању Комисије за квалитет одсека за уметност и дизајн.
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Елементи Категорија
Вредност
анализе
процене
Опис процене
процене
Стратегија усвојена од стране
+++
S
Савета академије
(Strengths):
Стандарди за унапређење квалитета доступни су свим
Предности
+++
релевантим субјектима
W
Непропорционална ангажованост субјеката у процесу
(Weaknesses):
+
унапређења квалитета
Стандарди Слабости
за
Континуирана евалуација и надградња Стратегије
++
унапређење
квалитета
O
Ослањање на регулативе надлежног министарства и
+++
институције (Opportunities):
институција
Могућности
Интензивирање сарадње са сродним високошколским
струковним школама из европског образовног
+++
простора
T
Недовољно разумевање специфичности савременог
(Threats):
+++
уметничког образовања
Опасности
Поступци за унапређење квалитета институције
++
S
доступни су свим релевантним субјектима
(Strengths):
Поступци евалуације квалитета студијских програма,
Предности
++
наставе и услова рада
Недостатак веће заинтересованости за систем
W
обезбеђења, контроле и управљања квалитетом од
(Weaknesses):
+
када су надлежности са Комисије прешле на друге
Поступци за Слабости
субјекте
обезбеђење
Конкретније дефинисање повратних информација за
квалитета
++
O
унапређење поступака обезбеђења квалитета
(Opportunities):
Интензивирање сарадње са сродним образовним
Могућности
+++
институцијама у земљи, региону и ЕУ
T
(Threats):
Опасности

Неусклађеност процедура и формулара НАТ 2019 са
++
специфичностима савременог уметничког образовања
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Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2
Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета су јавно доступни. Потребно је континуирано
проверавати примену стандарда у пракси, те имплементирати потребне корекције. Настојати да се
на нивоу Београдске акедемије донесу решења везана за контролу квалитета у складу са
специфичностима одсека за уметност и дизајн и наставити континуирани рад на ближем
дефинисању и доследном придржавању процедура којима се постиже квалитет.
Показатељи и прилози за стандард 2
Београдска академија, на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 2. имајући у виду
да детаљно и документовано мери и прати показатеље процеса квалитета, дефинисане кроз општа
акта Београдске академије.
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета
високошколске установе
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске
установе у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (одбора, комисије, катедре,
Пројект арт центра) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе.
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Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета.
3.1 На основу члана 56. и 63. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље:
Закон) одлуке Наставног-стручног већа бр.. г. Савет Београдске академије дана 09.11.2020. г. je
донео Статут Београдске академије пословних и уметничких струковних студија.
Овим Статутом утврђени су послови и задаци Одбора за квалитет, стручних органа, катедри,
наставника, сарадника, студената, у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака
за обезбеђење и унапређење квалитета. Самовредновање се спроводило до уласка у Београдску
академију и на начин и по поступку у складу са Правилником о обезбеђењу и унапређењу
квалитета бр. 2/6 од 26.04.2012. који је одлуком Наставног већа бр. 2/4 од 20.05.2016.г. измењен и
допуњен. Статутом је дефинисана политика квалитета (чл 19-20), субјекти обезбеђења квалитета,
и поступак самовредновања и оцене квалитета у складу са Стратегијом квалитета.
Систем обезбеђења и унапређења квалитета укључује орган управљања (Савет), пословодни
орган (председник) Одбор за квалитет, Центар за развој, квалитет и пројекте, стручне органе и
сва стручна тела (Наставно стручна већа, катедре...), Службу за кадровске, правне и опште
послове одсека за уметност и дизајн, Студентску службу одсека за уметност и дизајн као и
наставнике и сараднике, ненаставно особље и студенте.
Методе прикупљања података и информација су различите и укључују:
• извештаје катедри,
• извештај Пројект арт центра
• евиденције наставника о испуњењу наставних програма и планова рада предмета за
текућу годину
• евиденције наставника и сарадника о одржаној настави
• анкете студената
• анкете наставног и ненаставног особља школе
• интервјуе са студентима у сарадњи са студентским парламентом
Формирана је Комисија за спровођење анкета која прикупљања, документује и обрађује
прикупљену документацију. Ове подаци се анализирају појединачни извештаји везаних за
самоевалуацију уносе се у Извештај о самовредновању, у оквиру кога се обрађује 14 стандарда
према Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских
установа, који је донео Национални савет за високо образовање. Подаци се достављају
надлежним катедрама и наставницима. У складу са захтевима који се траже у извештају о
самовредновању, предлози за побољшавање метода долазе од стране катедри, наставника,
служби, запослених, а преиспитују се од стране руководства.
3.2 Одсек посебним мерама обезбеђује учешће студената у доношењу и спровођењу
стратегије, стандарда, поступака и културе обезбеђења квалитета. Студенти учествују у
вредновању у свим сегментима. Кроз анкете студената и њихову анализу које спроводи Комисија
за спровођење анкета, сугестије студената имплементирају се у систем квалитета, прикупљају се
подаци из свих области које су од значаја за обезбеђење квалитета:
• Организација студијских програма и докази о извођењу и унапређењу наставе;
• Рад наставника и сарадника и извештај о њиховој компетентности;
• Рад са студентима;
• Сарадња са другим академијама и институцијама;
• Студентска евалуација (анкете студената и интервјуи);
• Анкете запослених
• Анкете дипломираних студената;
• Рад Службе за кадровске, правне и опште послове одсека за уметност и дизајн;
• Рад Студентске службе одсека за уметност и дизајн
• Рад библиотеке одсека за уметност и дизајн.
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3.3. Београдска академија је формирала Одбор за квалитет. Одбор планира и анализира
поступке вредновања целокупног система високог образовања и стручног и уметничког рада на
Академији и Одсеку и управља тим поступцима.
Чланове Комисије, именовао је председник Академије, одлуком бр. од.г. 01-1496 од
10.12.2021.год.
Спровођење анкета, прикупљање и анализа података поверени су Комисији за спровођење анкета
и обраду података одлуком бр.1184 од 06.12.2021.год. У прикупљању података учествовали су и
субјекти дефинисани Стратегијом. Резултати анкета приказани су у појединачним извештајима.
На састанку Одбора за квалитет донета је одлука о формирању Комисије за квалитет одсека за
уметност и дизајн.
Текст Извештаја о самовредновању припремили су члан Одбора за квалитет одсека,
руководиоци служби, председник комисије за спровођење анкета...

У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи елементи:
Елементи
Категорија
Вредност
анализе
процене
Опис процене
процене
S
(Strengths):
Предности
Постојање и
надлежност
посебног
тела за
унапређење
квалитета

W
(Weaknesses):
Слабости

Формиран Одбор за квалитет и комисија за
спровођење анкета

+++

Дефинисана надлежност Одбора за квалитет за
обезбеђење и унапређење квалитета, студијских
програма, наставе и услова рада

+++

Још увек недовољна координираност у спровођењу
+
стратегије обезбеђења квалитета на нивоу Академије

Доступност истраживања најбоље праксе у
системима високог образовања у локалном,
O
(Opportunities): регионалном и европском окружењу
Могућности
Формирање оперативније радне групе на нивоу
Одсека
T
(Threats):
Опасности

S
(Strengths):
Предности
W
Надлежност (Weaknesses):
органа
Слабости
управљања
O
у систему
обезбеђења (Opportunities):
Могућности
квалитета
T
(Threats):
Опасности

Недовољна свест о значају тела за обезбеђење и
контролу квалитета као кључног чиниоца развоја
Одсека

+++
+++

+

Дефинисане су надлежности органа управљања у
систему обезбеђења квалитета

+++

Још увек је у току успостављање система
менаџмента квалитетом на нивоу Академије

+++

Преиспитивање најбоље праксе и њене
усаглашености са општим актима Академије

++

Недовољна свест о значају тела за обезбеђење и
контролу квалитета као кључног чиниоца развоја
Одсека
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Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 3
Одсек је прихватио сва нормативна акта и одговарајућа документа која омогућавају
функционисање система обезбеђења и унапређења квалитета у оквиру Одсека за уметност и дизајн
у складу са Стандардом 3, који је дефинисао Национални савет за високо образовање.
У наредном периоду, потребно је континуираним праћењем утврдити у којој мери је механизам
постојећег система за обезбеђење и унапређење квалитета делотворан и на основу тих процена,
извршити потребне промене односно даље усаглашавање са системом који се спроводи на
Београдској академији. Имплементација система за обезбеђење и унапређење квалитета вршиће се
кроз циклично смењивање самовредновања и акционог планирања по обрасцу: планирање,
спровођење, провера, побољшање. У наредном периоду посебна пажња биће посвећена ширењу
културе квалитета међу запосленима и студентима путем сталних разговора о квалитету, расправа
о начинима побољшања квалитета и приказом постигнутих резултата. Такође, путем
одговарајућих мера унапређиваће се институционална подршка наставном и ненаставном особљу
ради повећања њихових стручних компетенција, укључујући и одговарајућу едукацију у циљу
унапређења знања, способности и вештина за разумевање значаја квалитета, начина
функционисања система обезбеђења квалитета, као и предузимање мера ради побољшања услова
рада и повећања мотивисаности за рад.
Показатељи и прилози за стандард 3
Београдска академија на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 3, имајући у виду
одредбе Статута, усвојене одговарајуће правилнике, којима се потврђује постојање система
обезбеђења квалитета кроз утврђене послове и задатке и организациону структуру.
Прилог 3.1. Формално успостављено тело са конкретном одговорношћу за унутрашње
осигурање квалитета у високошколској установи
Прилог 3.2. Списак свих анкета
Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера
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Стандард 4: Kвалитет студијског програма
Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре,
радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање
информација о квалитету програма од одговарајућих друштвених институција.
Одсек за уметност и дизајн реализује три студијска програма основних струковних студија (ОСС):
Графички дизајн, Дизајн ентеријера и Медији слике, акредитовани 2019. године и два студијска
програма мастер струковних студија (МСС): Дизајн (са модулима Бренд дизајн и Просторни дизајн)
и Аудиовизуелне композиције, акредитовани 2020. године. Настава на свим студијским програмима
по последњој акредитацији изводи се од школске 2020/2021. године.
Опис стања, анализа и процена стандарда 4
Одсек за уметност и дизајн изводи наставу на три акредитована студијска програма основних
струковних студија као и на два акредитована програма мастер струковних студија.
Основне струковне студије:
•
•
•
-

студијски програм Дизајн ентеријера
број студената који је одобрен: 15
студијски програм Графички дизајн
број студената који је одобрен: 18
студијски програм Медији слике
број студената који је одобрен: 15

Мастер струковне студије:
•
студијски програм Аудиовизуелне композиције
број студената који је одобрен: 10
•
студијски програм Дизајн - са модулима Бренд дизајн и Просторни дизајн
број студената који је одобрен: 20 (10 по модулу)
Законом о високом образовању, стандардима за акредитацију и Статутом регулисана је формално
правна процедура за одобравање студијских програма.
Правилником о стандардима и поступцима обезбеђивања и самовредновања квалитета и
документима система квалитета, Процедуром система квалитета Мерења и анализе и Параметрима
за мерење перформанси процеса дефинисано је праћење успешности програма и процедура за
њихово унапређење. Сваке године спроводи се евалуација рада наставног особља и мерење
задовољства студената условима студирања.
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ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА
Студијски програм Основних струковних студија
Циљеви студијског програма Дизајн ентеријера
Циљеви студијског програма Дизајн ентеријера су у оквиру очекиваних исхода образовања у
области примењене уметности и дизајна који произилазе из основних задатака и циљева Одсека за
уметност и дизајн - континуирано праћење токова технолошког развоја и примену достигнућа у
овим областима, осавремењује структуре студијских програма и активно учествује у развоју
креативних решења у области дизајна ентеријера. Током студија студенти стичу теоријска и
практична знања неопходна за пројектовање и разраду модерног и стилског стамбеног и јавног
ентеријера, као и амбијенталних целина у оквиру којих се врши промоција и презентација одређених
производа или делатности (сајмови, комерцијалне изложбе, модне ревије итд.) Студијски програм
Дизајн ентеријера предвиђен је за образовање дизајнера који ће својим стручним знањем и
оперативним способностима одмах по завршетку студија моћи да се укључе у процес рада, на нивоу
сарадника у великим пројектантским тимовима или самостално, на оформљењу мањих
ентеријерских пројеката.Студијски програм Основних струковних студија Дизајн ентеријера –
област примењених уметности и дизајна садржи елементе утврђене законом исказане у
одговарајућим стандардима. Услови за упис на прву годину основних студија Одсека за уметност и
дизајн су завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен испит за проверу
склоности и способности.
Студије су организоване у шест семестара током којих студент стиче 180 ЕСПБ бодова.
Настава се одвија у трајању од 30 наставних недеља и то: 15 наставних недеља у зимском, 15
наставних недеља у летњем семестру и најмање 12 недеља за консултације, припрему испита и
испите у току школске године.
Предмети су конципирани тако да садрже предавања и вежбе у одговарајућој сразмери. Бодовна
вредност свих предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова и приказана у
табели структуре предмета Студијског програма Дизајн ентеријера. У Књизи предмета приказани
су услови за упис појединих предмета.
Као предуслов за извођење наставне на Студијском програму Дизајн ентеријера обезбеђен је
адекватан ниво техничко – технолошке опремљености као и повезаност са привредним субјектима
из сродних делатности.
Завршавањем Студијског програма Дизајн ентеријера у Одсеку за уметност и дизајн стиче се
стручни назив Струковни дизајнер.
Очекивани исходи образовања као и оспособљеност за примену знања и вештина у дизajнирању
eнтeриjeрa различитих намена који испуњавају функционалне, естетске и техничко-презентационе
критеријуме у складу су са компетенцијама професионалног профила - струковни дизајнер.
Стечене квалификације високог струковног образовања омогућавају директан приступ тржишту
рада, односно непосредно укључивање у раднипроцес или наставак образовања.
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Специфични циљеви студијског програма основних струковних студија Дизајн ентеријера
произилазе из компетенција потребних за професију струковни дизајнер ентеријера. Увођење
студената у методологију процеса дизајнирања различитих врста ентеријера на идејном нивоу од
стамбених објеката, ентеријера пословних, административних, предшколских и школских, спортско
рекреативних, туристичких до објеката културних делатности, анализирајући потребе и захтеве
корисника. Оспособљавање студената да самостално анализирају постојећу грађевинску
документацију, разумеју или самостално дефинишу пројектни задатак, планирају и истражују
потребне информације и адекватно примене материјале и савремене технологије.
Постизање одговарајућих циљева у складу са очекиваним компетенцијама у оквиру Студијског
програма Дизајн ентеријера подразумева развој креативних способности као и овладавање
специфичним практичним вештинама кроз трогодишње школовање:
Постављање темеља ликовности обрађујући проблематику везану за просторне елементе,
њихове одлике и међусобне односе и 2D приказе.
- Овладавање приказом геометријских форми на цртежу. Упознавање са основним
елементима пројектовања, стандардима и њиховом употребом у изради адекватне пројектне
документације. Овладавање софтверским пакетима за 2D цртање, обраду слике и 3D
презентацију простора, припрему за штампу, анимацију простора и опрему портфолија.
- Упознавање са материјалима и технолошким обрадама као и са готовом индустријски
произведеном опремом и уникатном - малосеријском опремом изведеном по детаљу за
стамбене, пословне и изложбене просторе.
- Оспособљавање студената да уоче историјске, стилске, тематске и језичке компоненте
уметничког дела и да их лоцирају, препознају и тумаче у оквирима њиховог историјског
настанка и у односу на савремене токове тумачења. Проучавање историјског развоја,
карактеристика и најзначајнијих остварења стилских епоха архитектуре, ентеријера и
намештаја, користећи стручну литературу и пратећи савремене трендове у овој области.
- Стицање знања о елементима визуелног уметничког израза (светло, декор, костим, маска,
слика и тотал дизајн) масовних медија фотографије, филма и ТВ. Разумевање важности и
познавање врста и облика иконографије и стила у медијским жанровима.
- Упознавање са општим појмовима психологије и разумевање психолошких особености
креативних личности и начина на који се сазнања психологије користе ради објашњавања
визуелних уметности.
- Овладавање основним елементима структуре енглеског језика на основном, средњем и
стручном нивоу.
- Увођење студената у методологију процеса дизајнирања различитих врста ентеријера.
- Стицање основних знања потребних за наменско пројектовање и извођење привремених
објеката, продајних простора и простора различитих садржаја за потребе промоције,
презентације и продаје одређеног производа. Подстицање студената на креативно и
иновативно размишљање применљиво у дизајну привремених објеката. Стицање знања и
умећа у комплетном креативном дизајнерском процесу кроз анализу, израду концепта
дизајна и усаглашавање стилских и функционалних карактеристика просторне целине.
- Способност креативног и иновативног размишљања у пројектовању намештаја, уградне и
наменски пројектоване опреме.
Циљеви студијског програма Дизајн ентеријера остварују се кроз наставни процес аудио визуелним и дијалошким методама. Методама демонстрације, анализом примера, практичним радом
кроз групне и индивидуалне коректуре као и индивидуалним радом студента.
-
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Курикулум студијског програма Дизајн ентеријера је креиран уз поштовање стандарда предвиђених
за основне струковне студије, тако да задовољи постизање дефинисаних образовних циљева. Књига
предмета садржи исходе и циљеве појединачних предмета који синхронизованим методолошким
принципима доводе до исхода који је у складу са самим курикулумом. Број ЕСПБ бодова усклађен
је са обимношћу планираних предиспитних и испитних задатака, фондом активне наставе и времена
потребног за индивидуални рад у оквиру сваког појединачног предмета. Завршни рад представља
синтезу свих стечених знања и вештина у претходном школовању.
Трансдисциплинарним повезивањем различитих области студент формира концептуалну и на нивоу
техничке документације обједињену целину у виду пројекта којим се задовољавају критеријуми
потребни за професионалну презентацију. Избор ментора, комисије као и начин полагања испита
дефинисан је Правилником о завршном раду.
У структури студиjскoг прoгрaмa Дизајн ентеријера нa oснoвним струкoвним студиjaмa у пољу
уметности, зaступљeнe су слeдeћe групe прeдмeтa: уметнички и теоретско уметнички, стручно
апликативни и остало. Пракса чини саставни део курикулума и дефинисана је у оквиру књиге
предмета бројем часова и бројем ЕСПБ бодова. Реализовањем праксе у реалном привредном
окружењу пројектних бироа, грађевинских компанија, компанија које се баве опремањем
ентеријера, студент учествује у решавању конкретних пројектних задатака чиме стиче компетенције
које му омогућавају директно укључивање у тржиште рада. Реализација праксе документована је
писаним извештајем који садржи све релевантне податке о обављеној пракси.
ЕСПБ бодови се додељују датом предмету на основу радног времена које је потребно просечном
студенту за стицање знања и вештина која су предвиђена исходима учења на датом предмету и
константно се проверавају. Начин додељивања бодова предметима на студијском програму доноси
се на основу анализе карактера наставе у односу на исходе учења, структуру и садржај предмета,
активности студената током наставе, облике и методе рада, и дефинисана је Правилником о
правилима студија. Сваки предмет из студијског програма има вредност која се исказује ЕСПБ
бодовима, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Један ЕСПБ бод представља укупно
радно оптерећење од 25 до 30 сати које би просечан студент требало да утроши у свим облицима
образовног процеса.
Број предиспитних и испитних поена на предметима заснива се на критеријумима заснованим на
врсти и обиму предиспитних и испитних обавеза, и заснован је на мерењу исхода учења.
За сваки предмет прецизно је утврђен максималан број поена које студент може стећи током
наставних активности и он се креће у распону од 30 до 70 поена.
Квалитет рада и наставних активности студената врши се кроз анализу и процену:
-

Степена и квалитета усвајања и развијања знања и вештина;
Креативности и стваралачког мишљења;
Просуђивања, jacнoће израза и вештине комуникације;
Одговорности и професионалности;
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Радно оптерећење студената мерено бројем ЕСПБ бодова приказани је на примеру
Спецификације предмета Стилови 1 у табелама, исказано у ЕСПБ бодовима, засновано на
оптерећењу студената неопходном за постизање исхода учења у формалном смислу.
Студијски програм
Дизајн ентеријера
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне
Назив предмета
СТИЛОВИ 1
Наставник (за предавања)
Биљана Совиљ, проф. сс из поља уметности
Наставник/сарадник (за вежбе)
/
Број ЕСПБ
5
Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов
/
Циљ предмета
Упознавање студената са историјским развојем, карактеристикама и најзначајнијим остварењима стилских епоха
(архитектура, ентеријеру и намештај) антике и средњег века. Циљ проучавања антике је упознавање студената
са азбуком стилова античке Грчке и граматиком стилова античког Рима као императиву за разумевања
класичних стилских облика осталих епоха западне цицилизације и предуслов за њихову интерпретацију у
савременом дизајну. Циљ проучавања средњевековних стилских облика Европе је основа за разумевање еволуције
стилова у ери романтизма и еклектицизма и разумевање разлике између појмова „стилско“ и „класично“.
Исход
предмета

Садржај предмета
Теоријска
настава
Практична настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истраживачки
рад)
Литература
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
119

Студент познаје основне карактеристике стилова антике и средњег века у архитектури, ентеријеру и намештају.
Развија свест о значају прознавања културног наслеђа и разуме појам стила у савременом дигиталном и
физичком дизајну. Студент разуме контекст у коме су стилови настајали, мењали се, као и утицаје који су
допринели њиховом формирању и развоју, разуме њихово значење и анализира њихову примену данас,
примерену естетским мерилима и захтевима савременог доба. Способан је да самостално идејно решава стилске
ентеријере у различитим медијима и за различите потребе корисника, музејске поставке, физичке или дигиталне
сценографије. Примењује знања и вештине стечене на другим предметима у овој школи, а своје идеје презентује
дигитално на нивоу идејног решења или у виду готовог производа (3д модели стилских објеката, видео радови
и сл). Готове производе ради за одређеног клијента или их пласира путем интернет продаје, учествује на онлине
конкурсима, а компетентан је члан тима у концептуалним и техничким пословима као и у реализацији.
Предавања праћена пројектовањем дигиталних илустрованих презентација са анализом бројних примера из
епохе, реконструкција и савремених примера инспирисаних одређеном епохом у ентеријеру, моди, видео
играма, рекламама, у филмској и тв сценографији и др.
Вежбе: на задату тему, а на основу приказаног практикума, студент приступа истраживачком раду (припремном
и концептуалном), уз инструкције наставника, на основу прикупљене документације приступа анализи, а затим
изради задатка, који уз коректуру наставника обликује у финални рад. Вежба1 „Пропорције стилског објекта“.
реконструкција једног комада стилског намештаја из одређене епохе. Вежба 2 „Пропорције стилског простора“.
Реконструкција стилског ентерија у задатом реалном објекту, дигитане технике. Студенти се подстичу да
користе све доступне софтвере у процесу дизајна концепта и разраде идејног решења.
Скрипта Стилови 1 проф. Биљана Совиљ, 12 презентација, доступна студентима на клауду Mediafire
Стилови, архитектура, ентеријер, намештај, Александар Ајзинберг и Биљана Совиљ, Грађевинска књига 2010
Практикуми – водичи за израду вежби 1и 2, проф. Биљана Совиљ
Стилови, терминолошки речник, Александар Ајзинберг, Просвета 2007.
Архитектура, елементи архитектонског стила, Мајлс Луис, Моно и Мањана 2009.
Древне цивилизације, Фабио Боурбон, Мозаик књига, 2003
Старе цивилизације Марко Катенео, Православна реч, 2007.
Египат-храмови, људи, богови, Алберто Силиоти, Мозаик књига 2003
Древна Грчка Фурио Дурандо, Мозаик књига, 1999
Древни Рим, Ана Марија Либерти етц, Мозаик књига, 1999
Стилови, намештај, декор, Вук Карџић-Larousse, Београд 1972.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
1
/
/
2
Методе
Настава се одвија у теоријском и практичном облику и то на следећи начин:
извођења наставе Теоријски рад: предавања са пројектовањем илустрованих дигиталних презентација и видео садржаја.
Вежбе: истраживачки рад на задату тему, анализа, израда задатка и презентација, на часу уз коректуру и
практичну демонстрацију поступка од стране наставника.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
ангажованост
14
писмени испит
40
два рада
40
семинарски рад
6
Број излазака на испит:
до краја школске године
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РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ СА ПЛАНОМ РАДА НА
ПРЕДМЕТУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. и 2021/2022.год.
Прeдмeт:
Наставни
к:

Стилови 1
Биљана Совиљ,
проф. сс из поља уметности

Сарадник:

/

EСПБ :

5

Сeмeстaр:

3

Вeжбe
Бр. часова:
1
Нeд.
Прeдaвaњa
број часова:
2
ДОН
Бр. часова:
/
остало
Бр.часова:
2
Ознаком 1/1 - 2/7 обележени су задаци - фазе у изради обе вежби. Сваки задатак се ради недељу
дана, а након прегледа и корекције наставља кроз седећу фазу. Задаци се предају пре почетка
наредног часа, поставком на Падлет "Стилови 1". Радови које професор оцени прелазном
оценом, стичу по један поен за "Активност". Коректуре професор врши на вежбама и онлајн.
Завршене вежбе се предају uploud-ом на на cloud mediafire (оригиналне резолуције) а на padlet
се истовремено поставља екрански screen shot.

1
2
3
4

Уводно предавање.
Приказ комплетног курса
(градиво, вежбе и
примена) / Египат
Прехеленска Грчка
Грчка - архитектура,
редови
Грчка колорит, орнаменти,
ентеријер и намештај

Моделовање једног комада стилског намештаја
1/1 Скица ортогоналних пројекција у размери (пропорције),
анализа.
Образложење правила рада, умрежавање.
1/2 Ортогоналне пројекције - дигитално
1/3 3д моделовање,
1/4 материјали + рендер + плакат

5

Рим архитектура, редови

Приказ Вежбе 2: Римски домус – 3d модел типичног
домуса. 2/1 Истраживање задатог домуса и концепт табла
Припремно истраживање - концепт табла

6

Рим зидно сликарство
и ентеријер

2/2 Припремно истраживање - концепт табла

7

Рим намештај

2/3 Моделовање, дефинисање димензија зидних слика

8

Ранохришћанско доба

2/4 Изгледи зидова у боји израда - један од стилова
римског зидног сликараства

9

Византија

2 2/4 Изгледи зидова у боји израда

10

Романика

2/5 Материјали, намештај, опрема

11

Готика архитектура

2/5 Материјали, намештај

12
13
14
15

Готика ентеријер и
намештај
Усаглашавање целине
и коректуре радова
Усаглашавање целине
и коректуре радова
Усаглашавање целине
и коректуре радова

2/6 Расвета и рендери
2/7 Расвета и рендери
2/8 Постпродукција и плакат
Предаја вежбе 2
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ТАБЕЛА НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА И СТИЦАЊА ПОЕНА НА ПРЕДМЕТУ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. и 2021/2022.год.
Прeдмeт:

Стилови 1

Наставник
:

Биљана Совиљ
Проф. сс из поља
уметности

Сарадник/Студент
демонстратор:

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
предиспитне активности

2020/21 Вања Габрић
2021/22 Слађана Грујић

минимиум поена

1
Ангажованост
2
Вежба 1
3
Вежба 2
4
Семинарски рад
ЗБИР ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА

5
11
11
4
*31

ИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
начин полагања испита

минимиум поена

1
Писмени испит
ЗБИР ПОЕНА ПРЕДИСПИТНИХ И ИСПИТНИХ
ОБАВЕЗА

20
*51

EСПБ :

5

Семестар:

3

максимум
поена
14
20
20
6
60
максимум
поена
40
100

* Обележити минималан збир поена предиспитних обавеза за стицање права на полагање испита
** Обележити неопходан број поена за позитивну оцену

СКАЛА ЗА КОНАЧНУ ОЦЕНУ НА ПРЕДМЕТУ
поени
0 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100

Прeдмeт:
Активности
Предавања
Вежбе
Семинарски
Рад код куће за вежбе
Рад код куће за испит
Испит
УКУПНО

оцена
5
6
7
8
9
10

Стилови 1
Активна настава
бр. школских часова
30 школских часова
15 школских часова
/
/
/
3 школска часа
45 школских часова
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оцена словима описно
пет
шест
седам
осам
девет
десет

преда
вежбе
ДОН
остало
вања
2
1
/
2
Укупно сати припреме, рада на
настави и рада код куће

10
70 сати (10 Х 7)
30 сати
100 сати
Укупно 150 сати 5 ЕСПБ
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ЛИТЕРАТУРА:

ЛИТЕРАТУРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. и 2021/2022.год.
Наставник:

Биљана Совиљ
професор сс из поља уметности

предмет

Стилови 1

Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници
1.

Стилови, архитектура, ентеријер, намештај, Александар Ајзинберг и Биљана Совиљ,
Грађевинска књига 2010

Списак литературе која је доступна у библиотеци школе
1.

Стилови, терминолошки речник, Александар Ајзинберг, Просвета 2007.

2.

Архитектура, елементи архитектонског стила, Мајлс Луис, Моно и Мањана 2009.

3.

Древне цивилизације, Фабио Боурбон, Мозаик књига, 2003

4.

Старе цивилизације Марко Катенео, Православна реч, 2007.

5.

Египат-храмови, људи, богови, Алберто Силиоти, Мозаик књига 2003

6.

Древна Грчка Фурио Дурандо, Мозаик књига, 1999

7.

Древни Рим, Ана Марија Либерти етц, Мозаик књига, 1999

8.

Стилови, намештај, декор, Вук Карџић-Larousse, Београд 1972.

Списак додатне литературе
1.

/

Списак линкова – база доступних студентима
1.

База предавања. вежбе, литература, студентски радови и други наставни садржаји
www.mediafire.com лозинку професор доставља на захтев
Парлет Стилови 1 / Падлет за интеракцију ван наставе

2.

https://padlet.com/bsovilj1/1ci1x0kq7bws
лозинку професор доставља на захтев
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Исхoди образовања на студијском програму Дизајн ентеријера груписани су у четири целине:
1. Способности и вештине дизајнирања ентеријера
- Способност самосталног дефинисања пројектног задатка;
- Дизајнирање ентеријера различитих намена на нивоу идејног решења;
- Дизајнирање елемената ентеријера на нивоу извођачког пројекта;
2. Дизајн концепт и вештина решавања проблема
- Поседовање знања о аналитичко - синтетичким методологијама у дизајнирању ентеријера;
- Планирање и истраживање потребних информација, услова и фактора ограничења као и
фактора тржишта који делују на процес дизајнирања;
- Разумевање услова и начина на који функционишу различити ентеријери, као и могућности
унапређења квалитета живота и рада, штитећи здравље и сигурност људи.
3. Комуникацијске и презентационе вештине
- Способност јасног и компетентног изражавања својих идејних дизајнерских решења кроз
адекватну визуелну и вербалну презентацију;
- Способност приказивања ентеријера и мобилијара у ентеријеру традиционалним и
дигиталним техникама.
4. Друштвено хуманистички и културни контекст
- Разумевање друштвених контекста у којима се уметност и култура продукују, способност
анализе друштва и механизма друштвене динамике кроз критички приступ и мишљење,
развијајући свест о толеранцији према различитим верским, националним, расним,
политичким идентитетима људи и заједница.
Увид у покривеност исхода учења у оквиру обавезних и изборних предмета студијског програма за
школску 2020/21. годину и 2021/22. годину.

Семеста
р

I година

Други

Први

Наставни предмети

ЕСПБ

Основни Енглески језик/
Средњи Енглески језик

2

Историја уметности 1

2

Елементи и принципи форме 1

5

Дигиталне технике 1

6

Фотографија

6

Увод у дизајн ентеријера

6

Цртање

5

Средњи Енглески језик/
Стручни Енглески језик

2

Историја уметности 2

2

Елементи и принципи форме 2

5

Конструкције и ентеријер

8

Дигиталне технике 2

6

Сликање

5

Способности
вештине
дизајнирања
ентеријера

+
+
+

+
+
+
+
29

Дизајн концепта и
вештина решавања
проблема,
поседовање знања
и разумевање

+
+
+
+

+
+
+
+

Комуникацијске и
презентационе
вештине

Друштвено
хуманистич
ки и
културни
контекст

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
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Четврти

Трећи

Семестр

II година

Наставни предмети

ЕСПБ

Стручни енглески језик/
Енглески језик у уметности

2

Психологија опажања

2

Историја модерне уметности 1

2

Цртање и сликање амбијента

4

Дизајн ентеријера 1

7

Изложбено - сценски простор 1

6

Стилови 1

5

Технике визуелне презентације

5

Основе графичког дизајна/
3Д Моделовање 1

5

Стилови 2

4

Историја модерне уметности 1

2

Психологија креативности

2

Дизајн ентеријера 2

7

Изложбено - сценски простор 2

7

Способности
вештине
дизајнирања
ентеријера

+
+
+
+
+
+

Дизајн концепта
и вештина
решавања
проблема,
поседовање
знања и
разумевање

+
+
+
+
+
+

Комуникациј
ске и
презентацион
е вештине

Друштвено
хуманистичк
и и културни
контекст

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Способности
вештине
дизајнирања
ентеријера

Дизајн концепта
и вештина
решавања
проблема,
поседовање
знања и
разумевање

Комуникациј
ске и
презентацион
е вештине

Друштвено
хуманистичк
и и културни
контекст

+

+

+

+

2

+

+

Историја модерног дизајна

2

+

Дизајн ентеријера 3

6

Сценски простор у ентеријеру 1

5

Основе намештаја 1

5

Стилови 3
Дизајн јавног ентеријера/
Дизајн стамбеног ентеријера

+

Семестр

III година

Наставни предмети

Визуализација ентеријера/
3Д Моделовање 2
Психологија уметности

Шести

Пети

Медијска писменост

Портфолио
Основе дигиталне фабрикеције

ЕСПБ

5

4

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

6

+

+

+

5

+

+

+

Теорија савремене уметности/
Примењена психологија у
уметности

2

Основе намештаја 2

5

+
+
30

+

+

+

+
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Сценски простор у ентеријеру 2

5

Завршни рад

5

Стручна пракса

3

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

Студијски програм Дизајн ентеријера има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему
доступну јавности. Програм је конципиран тако да прати и примењује образовне иновације, а пре
свега основне правце развоја високог образовања у нашој земљи као и европске образовне стандарде
за профил дизајнера ентеријера.
Сврха овог студијског програма струковних студија је образовање и усавршавање студената у
области дизајна ентеријера, као и њихово оспособљавање да се по завршетку студија активно
укључе у процес рада или наставе едукацију на неком од специјалистичких/мастер програма у
области дизајна.
Завршавањем првог степена струковних студија, студент стиче стручни назив Струковни дизајнер
и оспособљен је за рад у области дизајна ентеријера различитих намена на следећим пословима:
-

-

-

Дизајнирање и разрада идејних пројеката у оквиру пројектних бироа, грађевинских
компанија, компанија које се баве опремањем ентеријера, компанија које се баве
комерцијалним дизајном, компанија које се баве трговином опреме и материјала за
ентеријер.
Дизајнирање привремених изложбених и сценских поставки за потребе комерцијалног и
некомерцијалног дизајна (изложбе, промоције, догађаји, сајамски штандови, јавне
манифестације и слично).
Дизајнирање и моделовање виртуелних простора за потребе презентација, анимација,
дигиталних приказа различитих намена.

4.2. Одсек за уметност и дизајн има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу
програма студија.
Обезбеђење и унапређење квалитета Студијског програма Дизајн ентеријера остварује се кроз
високу корелацију између наставних метода, исхода учења и критеријума оцењивања.
Статутом и Правилником o обезбеђењу и унапређењу квалитета БАПУСС-а / Одсека за уметност и
дизајн, утврђене су надлежности и поступци за одобравање, праћење и унапређење квалитета
студијског програма Дизајн ентеријера.
У надлежности Катедре за дизајн у оквиру које је студијски програм Дизајн ентеријера је:
Анализирање резултата студентске евалуације: настава, услови студирања (простор и
опрема), библиотека и ваннаставна подршке, као и доношење закључака и предлагања мера у циљу
унапређења квалитета наставе. Ове активности се редовно спроводе и евидентирају у годишњим
извештајима катедри.
Преиспитивање и покретање поступка за побољшање и унапређење квалитета постојећег
студијских програма усклађеног са развојем дисциплине и потребама тржишта рада.
Перманентно преиспитивање и усаглашавање процеса наставе, наставних циљева и исхода
учења са ЕСПБ капацитетом наставних предмета се константно примењује. Резултати се евалуирају
кроз процес самовредновања у редовним анализама.
Повезивање уметничких и стручних пројеката са процесом наставе на студијском програму
врше се континуирано анализа остварених резултата презентује се у извештајима Катедре за дизајн
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Имплементација закључака самовредновања и спољног вредновања као и спровођење мера
за унапређење квалитета извршене су благовремено. Резултати самовредновања (Прилог 4.1.)
показују да су студенти који су дипломирали 2021. године (36 анкетираних на нивоу установе)
оценили да су током студија добили оно што су очекивали, односно да је Одсек за уметност и дизајн
одговорио на њихове потребе у врло високој мери (оцена 4,44).
Само на два питања (Питање бр.7: Утицај на рад Одсека преко представника студената и питање бр
8: Запошљаваље), оцењена су испод 4,00. Посебно су високе оцене добијене за савременсoт наставе,
рад наставника и студентске службе. Препорука катедре је даље систематско праћење повратних
информација дипломираних студената.
Иницирање партнерских односа са институцијама и организацијама заинтересованим за
реализацију пројеката у областима за које је компетентна Катедра за дизајн континуирано се
примењује. Резултати ових активности су приказани у извештајима Катедре за дизајн, детаљно су
наведени у оквиру активности Пројектарт центра Одсека за уметност и дизајн у овом Извештају.
Захваљујући овим делатностима студенти се подстичу да се компетентно укључе у тржиште рада.
Катедра за дизајн систематски прати, оцењује квалитет студијског програма преиспитујући
усклађеност садржаја са очекиваним исходима учења наставних предмета, односно компетенцијама
које студент треба да стекне на крају дела наставе или целокупног процеса образовања.
Оцене студената на питања о вредновању предмета крећу се у распону од 3.91 до 4.90 на свим
годинама студија на скали од 1-5. Оцене студената о квалитету студијског програма у распону 9.12
до 9.36 по годинама студија на скали од 5-10.
Катедра за дизајн на редовним састанцима у току а нарочито на крају семестра прати рад и
активност студената у испуњавању предиспитних обавеза и на време упозорава о последицама
неиспуњавања. Квантитативни показатељи квалитета студијског програма утврђују се и на основу
података Студентске службе о успеху студената на испитима – Анализе пролазности.
Анализе садрже податке о броју уписаних студената у школској години, број студената који су
положили испит по апсолутном критеријуму (број студената који су положили испит у односу на
број уписаних студената), проценат студената који су положили испит и просечну оцену студената
по предметима.
На основу Анализа пролазности Катедра за дизајн доноси закључке и разматра мере за
унапређење ефикасности студирања.
Поред тога, Студентска служба даје и друге битне податке шефовима катедри, помоћнику
руководиоца одсека за наставу и руководиоцу Одсека и то: Број и проценат дипломираних
студената (у односу на број уписаних) (Табела 4.2.), просечно трајање студија у односу на
претходни период (Табела 4.3.), стопу одустајања студената од даљег студирања, као и број
студената који су уписали наредну школску годину према броју ЕСПБ бодова.
4.3. Високошколска установа редовно прибавља повратне информације од послодаваца,
представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о
квалитету студија и својих студијских програма.
Чланови Катедре за дизајн, посебно наставници који су ангажовани у наставном процесу на
Студијском програму Дизајн ентеријера се активно ангажују на очувању веза са својим
дипломираним студентима, прате њихов професионални развој и редовно шаљу захтеве за учешћем
у самовредновању студијског програма кроз вредновање рада својих запослених свршених
студената. На послате захтеве домаћим и иностраним послодавцима, као и на захтеве да диломци
који своју професију обављају у самосталном статусу, попуне формуларе припремљене на српском
и енглеском језику. Резултати показују висок степен задовољства послодаваца, а писани коментари,
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предлози за унапређење и сугестије разматрани су на састанцима Катедре за дизајн и
инплементирани у програме стручних предмета.
4.4. Високошколска установа обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању
квалитета студијских програма.
Ставови и мишљење студената о квалитету студијског програма утврђују се путем анонимног
упитника, који се спроводи једном годишње и кроз редовно интервјуисање представника студената,
у складу са Правилником о обезбеђењу и унапређењу квалитета. Добијене резултате, Катедра за
дизајн уноси у извештај. Учешће студената у оцењивању и осигурању квалитета студијског
програма додатно je обезбеђено и тиме што су представници студената активни учесници у систему
обезбеђења квалитета кроз органе и тела Одсека. Студенти оцењују квалитет студијских програма
и на седницама Студентског парламента Академије. Резултати свих анализа показују високе оцене
по свим критеријумима вредновања спроведеним кроз утврђене процедуре, те Катедра за дизајн по
питању студијског програма Дизајн ентеријера није имала потребу за применом превентивних ни
корективних мера.
4.5. Високошколска установа обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја
курикулума и њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских
установа.
Висока школа непрекидно осавремењује садржај курикулума, пратећи:
- развоје техничко технолошких иновација у области грађевинарства, грађевинских
материјала, стилских трендова и осталих иновација везаних за савремено
грађевинарство и дизајн;
- Иновације у техникама израде и презентације пројеката, што подразумава висок ниво
стручности, фексибилност и мотивисаност наставног кадра за константно усавршавање
и истраживање нових метода преноса знања студентима.
- Константно усавршавање начина повезивања са студентима у циљу симулације реалних
пословних ситуација – ефикасност рада у студију и рада на даљину (онлине
консултације) које симулирају динамику реалних пословних задaтака, кроз вежбе
предвиђене планом и програмом.
- Упoрeдивошћу студијског програма Одсека сa вишe студиjских прoгрaмa признaтих
уметничких школа, прe свeгa у Eврoпи, нуде се студeнтимa високи стандарди у погледу
услова уписа, начина студирања, трајање студија, мобилности студената, услова
преласка у наредну годину и стицања дипломе. Сaврeмeнa стручнa знaњa из oблaсти
унутрашње архитектуре и дизајна на студијском прoгрaму Дизајн ентеријера су у
сталном усклaђивању очекиваних исхода сa исходима образовања aкрeдитoвaних
иностраних студиjских прoгрaмa, а тиме и достизање признатих професионалним
квалификацијама дизајнера ентеријера у европском квалификационом оквиру (EQFEuropean Qualifications Framework).
Високошколске установе на којима се образује образовни профил дизајнер ентеријера са којима се
студијски програм Дизајн ентеријера Одсека за уметност и дизајн може упоредити и ускладити су:
Висока школа за дизајн Љубљана http://en.fd.si/study/bachelor-programme/
Arts University Bournemouth https://aub.ac.uk/courses/ba/ba-interior-architecture-design/
Berlin International - University of Applied Sciences
https://www.berlin-international.de/en/programs/ma-interior-design/
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4.6. Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин
размишљања, на дедуктивни начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у
практичне сврхе.
Курикулум студијског програма Дизајн ентеријера формиран је на основама неопходним за
постизање дефинисаних образовних циљева. Књига предмета садржи исходе и циљеве
појединичних предмета који синхронизованим методолошким принципима доводе до исхода који
је у складу са самим курикулумом. Број ЕСПБ бодова усклађен је са обимношћу планираних
предиспитних и испитних задатака, фондом активне наставе и времена потребног за индивидуални
рад у оквиру сваког појединачног предмета.
Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима у оквиру студијског програма
Дизајн ентеријера. Пракса чини саставни део курикулума и дефинисана је у оквиру књиге предмета
бројем часова и бројем ЕСПБ бодова. Реализовањем праксе у реалном привредном окружењу
пројектних бироа, грађевинских компанија, компанија које се баве опремањем ентеријера, студент
учествује у решавању конкретних пројектних задатака чиме стиче компетенције које му омогућавају
директно укључивање у тржиште рада. Реализација праксе документована је писаним извештајем о
обављеној пракси.
План рада на предметима oствaруje сe крoз предавања, вежбе, друге облике групне и индивидуалне
наставе у рaчунaрсим кабинетима, атељеима, радионицама; крoз стручну прaксу; и индивидуално
крoз кoнсултaциje и коректуре.
4.7. Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе
одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни јавности, у електронској форми и
усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитованих студијских програма.
http://vslpu.edu.rs/sr/
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Елементи анализе

Категорија
процене

Вредност
процене

Опис процене

Образовни циљеви студијског програма усклађени су са
компетенцијама студената које одговарају I нивоу
Националног оквира квалификација Србије

S
Образовни
циљeви
студиjскoг
прoгрaмa и
њихoвa
усклaђeнoст
сa исхoдимa
учeњa

(Strengths):
Предности

Јасна визија студијског програма тј. образовни циљеви су
усмерени на то да студентима омогуће стицање општих и +++
специфичних компетенција које су предвиђене овим
студијским програмом
Акредитован други степен струковних студија мастер
студијски програм Дизајн – модул Просторни дизајн

W
(Weaknesses):
Слабости

O

Недовољан број повратних информација од стране
послодаваца
Настављање рада на усклађивању циљева студијског
програма са потребама и захтевима тржишта и привреде.

(Opportunities):
Континуирано укључивање у актуелне привредне и
Могућности

друштвене токове.
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Могућност флексибилности наставника при креирању и
реализацији активности у оквиру студијског програма

T
(Threats):
Опасности

S
(Strengths):
Предности

W
(Weaknesses):
Слабости

Отежано праћење квалитета професионалног рада
свршених студената

+

Стално праћење промена курикулума на сличним
студијским програмима у европском образовном
простору

+++

Недовољна међусобна - хоризонтална повезаност
студијских програма на Одсеку за уметност и дизајн

++

Могућност повезивања са другим студијским програмима

Кoнтинуирaнo
кроз заједничке предмете и пројекте
oсаврeмeњивaњe O
Moгућнoст брзe aдaптaциje прoгрaмскoг сaдржaja
студиjских
(Opportunities): студијског програма aктуeлним тeндeнциjaмa у дизajну
Могућности
прoгрaмa

T
(Threats):
Опасности

Могућност учешћа у регионалним и европским
пројектима и конкурсима у областима Дизајна
Ограничена материјалана средства за остваривање
ваннаставних активности које би Одсек понудио широј
заједници (курсеви, радионице и сл.)
Немогућност наставка школовања на академским
студијама, по важећем закону

+++

++

4. Оцена и предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4
Квалитет студијског програма Дизајн ентеријера
Образовни циљeви студиjскoг прoгрaмa и њихoвa усклaђeнoст сa исхoдимa учeњa.
Образовни циљеви студијског програма усклађени су са компетенцијама студената које одговарају
I нивоу Националног оквира квалификација Србије. Јасно је дефинисана визија студијског програма
односно, образовни циљеви су усмерени на то да студентима омогуће стицање општих и
специфичних компетенција које су предвиђене овим студијским програмом. Недовољан број
повратних информација од стране послодаваца путем утврђених упитника, овај пробелем Студијски
програм решава прикупљањем ових информација на други начин, непосредним разговорима са
послодавцима. Константно се користе могућности усклађивања циљева студијског програма са
потребама и захтевима тржишта и привреде, што је урађено и прилоком последње акредитације
студијског програма. Кроз вежбе и ваннаставне активности континуирано се врши укључивање у
актуелне привредне и друштвене токове. Константан и интензиван процес модернизације
технологије и производње условљава и осавремењавање студијског програма, како би се образовали
стручњаци који су потребни савременим предузећима.
Кoнтинуирaнo oсаврeмeњивaњe студиjских прoгрaмa сталним праћењем промена курикулума на
сличним студијским програмима у европском образовном простору.
Недовољна међусобна хоризонтална повезаност студијских програма Одсека редефинисана је
програмима у последњем акредитацоном процесу основних и мастер струковних студијских
програма у децембру 2018. године, по коме се настава изводи од 2020/21. школске године.
Искоришћене су могућности брзе адаптације програмског садржаја судијског програма Дизајн
ентеријера актуелним тенденцијама у дизајну ентеријера. Могућности учешћа на регионалним и
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светским конкурсима у области дизајна ентеријера примењују се на завршниј години основних
студија и интензивније се примењује на мастер струковним студијама од добијања акредитације.
Ограничена материјaлна средства отежавају остваривање оних ваннаставних активности које би
Одсек понудио широј заједници (курсеви, радионице и сл.). Овакви програми захтевају додатну
рачунарску и другу техничку опрему, коју је Одсек током 2022. године обезбедио, и сам тим
омогућио извођење наставе савременим средствима.
Променом закона о високом образовању, и акредитовањем мастер струковних студија на Одсеку за
уметност и дизајн на студијском програму Дизајн – модул Просторни дизајн, Одсек је омогућио
продужетак школовања у нашој земљи дипломираним студентима из области Дизајна ентеријера и
сродних области.
Предлог мера и активности за унапређење квалитета студијског програма Дизајн ентеријера
који у претходном периоду из објективних разлога нису могли бити задовољени:
•
•
•
•
•

Наставити перманентно и активно праћење и осавремењивање наставних садржаја, као и
унапређивати студијски програм у сарадњи са сродним акредитованим студијским
програмима на другим високошколским институцијама у земљи и Европи.
Интензивирати активности на редовном прикупљању информација о квалитету студијских
програма од стране послодаваца.
Наставити предузимање мера и активности за континуирано осавремњавање опреме атељеа
и рачунарског кабинета;
Интензивирати учешће студената у евалуацији наставног процеса (осигурање повратних
информација од студената, преиспитивање и усвајање њихових сугестија и предлога.
Наставити подстицање активности за учешће студената у пројектима од националног и
међународног карактера;

Списак прилога је дат за сва три студијска програма основних струковних студија и два програма
мастер струковних студија.
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ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
Студијски програм Основних струковних студија
Циљеви студијског програма Графички дизајн
Студијски програм Графички дизајн - трогодишњи програм основних струковних студија,
има за циљ да преношењем уметничких, теоријских, стручних, практичних знања и вештина
студента постепено оспособи за будући рад у струци графичког дизајна или за даље усавршавање и
школовање. Целокупно трогодишње образовање за циљ има стварање и развијање личног ликовног
(визуелног) израза који у комбинацији са техничким и друштвено-хуманистичким корпусом знања
резултира јасно профилисаним графичким дизајнером који је одговоран како према нормама
дизајнерске струке тако и према друштву у целини.
Циљеви програма су у складу са општим циљевима делатности Одсека за уметност и дизајн
који су осмишљени тако да студенту обезбеде неопходне компетенције за обављање
најразличитијих послова графичког дизајна. Такође, циљ студијског програма је да кроз школовање
студенту укаже на друштвено-културолошки контекст у коме графички дизајн егзистира и делује,
помажући му на личном путу индивидуације, чинећи га истовремено друштвено-корисним.
Усаглашавање развоја личности појединца, његове тежње за креативним и аутентичним
остварењем, са реалним потребама друштва и економије је релација коју је Одсек за уметност и
дизајн поставио за свој образовни циљ, артикулишући тако потребе појединца, друштва и
економског развоја.
Студије су организоване у шест семестара током којих студент стиче 180 ЕСПБ бодова.
Настава се одвија у трајању од 30 наставних недеља и то: 15 наставних недеља у зимском, 15
наставних недеља у летњем семестру и најмање 12 недеља за консултације, припрему испита и
испите у току школске године.
Предмети су конципирани тако да садрже предавања и вежбе у одговарајућој сразмери. Бодовна
вредност свих предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова и приказана у
табели структуре предмета Студијског програма Графички дизајн. У Књизи предмета приказани су
услови за упис појединих предмета.
Као предуслов за извођење наставне на Студијском програму Графички дизајн обезбеђен је
адекватан ниво техничко – технолошке опремљености као и повезаност са привредним субјектима
из сродних делатности.
Завршавањем Студијског програма Графички дизајн на Одсеку за уметност и дизајн стиче се
стручни назив Струковни дизајнер.
Очекивани исходи образовања као и оспособљеност за примену знања и вештина у графичком
дизајну различитих намена који испуњавају функционалне, естетске и техничко-презентационе
критеријуме у складу су са компетенцијама професионалног профила - струковни дизајнер. Стечене
квалификације високог струковног образовања омогућавају директан приступ тржишту рада,
односно непосредно укључивање у радни процес или наставак образовања.
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Основни циљеви студијског програма су:
-

Преношење релевантних и неопходних стручних, уметничких знања и вештина за
обављање послова графичког дизајнера

-

Пружање могућности појединцу да под једнаким условима стекне високо образовање по
највишим стандардима

-

Стицање професионалних компетенцијачиме се доприноси личној афирмацији као и
друштвено-корисној улози

-

Унапређење и развој уметничког стваралаштва

-

Стварање свести о друштвено-хуманистичком контексту унутар кога дизајн делује

-

Стварање професионалне и етичке одговорности коју дизајнер имау друштву

-

Стварање афирмативног односа према значају образовања током читавог живота

Испуњавањем ових циљева студијски програм обезбеђује појединцу да на креативан и квалитетан
начин функционише на тржишту рада где своја стечена знања користити побољшавајући и
доприносећи економским, друштвеним и културним активностима субјеката друштва.
Циљеви реализације студијског програма јесу да обезбеде сва неопходна уметничко-ликовна,
теоретска, стручна и техничка знања чијом креативном употребом ће свршени студент моћи да
обавља послове графичког дизајна.
Курикулум студијског програма Графички дизајн је креиран уз поштовање стандарда предвиђених
за основне струковне студије, тако да задовољи постизање дефинисаних образовних циљева. Књига
предмета садржи исходе и циљеве појединачних предмета који синхронизованим методолошким
принципима доводе до исхода који је у складу са самим курикулумом. Број ЕСПБ бодова усклађен
је са обимношћу планираних предиспитних и испитних задатака, фондом активне наставе и времена
потребног за индивидуални рад у оквиру сваког појединачног предмета. Завршни рад представља
синтезу свих стечених знања и вештина у претходном школовању. Трансдисциплинарним
повезивањем различитих области студент формира концептуалну и обједињену целину у виду
пројекта којим се задовољавају критеријуми потребни за професионалну презентацију. Избор
ментора, комисије као и начин полагања испита дефинисан је Правилником о завршном раду.
Структура и садржај студијског програма обухвата распоред предмета по семестрима у оквиру
студијског програма
У структури студиjскoг прoгрaмa Графички дизајн нa oснoвним струкoвним студиjaмa у пољу
уметности, зaступљeнe су слeдeћe групe прeдмeтa: уметнички и теоретско уметнички, стручно
апликативни и остало.
У структури студијског програма, изборни предмети заступљени су са 20 % у односу на укупан број
EСПБ бодова на основним студиjaмa.
Пракса чини саставни део курикулума и дефинисана је у оквиру књиге предмета бројем часова и
бројем ЕСПБ бодова. Реализовањем праксе у реалном привредном окружењу маркетиншких
агенција, дизајн студија, издавачким кућама, студент учествује у решавању конкретних пројектних
задатака чиме стиче компетенције које му омогућавају директно укључивање у тржиште рада.
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Реализација праксе документована је писаним извештајем који садржи све релевантне податке о
обављеној пракси.
ЕСПБ бодови се додељују датом предмету на основу радног времена које је потребно просечном
студенту за стицање знања и вештина која су предвиђена исходима учења на датом предмету и
константно се проверавају. Начин додељивања бодова предметима на студијском програму
Графички дизајн доноси се на основу анализе карактера наставе у односу на исходе учења,
структуру и садржај предмета, активности студената током наставе, облике и методе рада, и
дефинисана је Правилником о правилима студирања. Сваки предмет из студијског програма има
вредност која се исказује ЕСПБ бодовима, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Један
ЕСПБ бод представља укупно радно оптерећење од 25 до 30 сати које би просечан студент требало
да утроши у свим облицима образовног процеса.
Број предиспитних и испитних поена на предметима заснива се на критеријума, односно систем
оцењивања заснован је на мерењу исхода учења.
За сваки предмет прецизно је утврђен максималан број поена које студент може стећи током
наставних активности и он се креће у распону од 30 до 70 поена.
Квалитет рада и наставних активности студената врши се кроз анализу и процену:
Степена и квалитета усвајања и развијања знања и вештина;
Креативности и стваралачког мишљења;
Просуђивања, jacнoће израза и вештине комуникације;
Одговорности и професионалности;

Радно оптерећење студената мерено бројем ЕСПБ бодова приказани је на примеру
спецификације предмета Дизајн публикација у табелама, исказано у ЕСПБ бодовима, засновано на
оптерећењу студената неопходном за постизање исхода учења у формалном смислу.
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Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
Основне струковне студије
ДИЗАЈН ПУБЛИКАЦИЈА
Жељко Лончар, професор струковних студија из поља уметности

Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Садржај предмета
Теоријска настава

Практична настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истраживачки рад)

6

Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

/
Шифра предмета 2PB1 1O
Упознавање са историјским настанком и развојем књиге, новина и магазина. Разумевање
физичких елемената из којих су сачињене књиге и часописи као и технолошких процеса
који омогућавају продукцију штампаних медија. Разумевање визуелних елемената од којих
су сачињени штампани медији, типографије, фотографије и илустрације и њихових
потенцијала у међусобном комбиновању. Упознавање са основним принципима
компоновања садржаја часописа и публикација употребом лично конструисаних мрежа.
Овладавање специјализованим софтвером, за професионалну продукцију штампаних медија
(Adobe Indesign). Анализа данашње улоге у друштву коју имају штампани медији, као и
потенцијала које ти медији имају и у личном уметничком изражавању.
Студент је способан да на основу предлошка текста или радње писаног дела дизајнира
упечатљиву насловну страну књиге или часописа користићи се најразличитијим средствима
(од ликовно ручних приступа па до експериментално дигиталних и фотографских).
Способан је да препозна естетску вредност изгледа текста, као и да га кроз типграфску
обраду учини читљивијим, јаснијим и логичнијим. Овладавајући кроз процес наставе
компјутерским софтвером за припрему штампе, студент је способан за израду и рад на
најразличитијим штампаним публикацијама. У новинској агенцији на дизајну часописа,
издавачкој кући на креирању корица књига, дизајну публикација, каталога, брошура,
флајера, као и у штампарији на припреми за штампу свих врста штампаних материјала.
Састоји се од низа предавања која обухватају краћу историју књиге, од рукописних књига
преко почетака штампарства па до дигиталних технологија. Предавања поред историског
прегледа имају за циљ објашњење везе између технолошког момента и естетског решења у
датом тренутку. Предавања такође обрађују и физичке елементе књиге као и разне приступе
и технике у компоновању садржаја. Анализа дизајна и дизајнерске филозофије познатих
часописа: Wallpaper, Monocle, Wired, Тime, Политика, Време, Creative review.
Представља низ задатака, који се састоје из креирања едиције тј серије насловних страна
књига (прозе/поезије), уџбеника, монографија. Израда каталога, брошура, годишњег
извештаја. Дизајн спољашњости и унутрашњост периодичног часописа и креирање
библиофилскг издање књиге.
Вежбе: едицијa књига; брошура; каталог; часопис.

Литература
1 Пут до књиге, Миле Грозданић, ПУБЛИКУМ Д.О.О. 2007
2 Basics design 01: format, Gavin Ambrose and Paul Harris, AVA ACADEMIA 2004
3 Basics design 02: layout, Gavin Ambrose and Paul Harris, AVA ACADEMIA 2008
4 Basics design 07: grids, Gavin Ambrose and Paul Harris, AVA ACADEMIA 2008
5 EPUB Straight to the Point, Elizabeth Castro, Peachpit Press 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
1
Методе извођења
наставе

Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
/
/
/
Обухватају предавања уз употребу пројектора и примера. Демонстрација рачунарских
програма путем пројектора. Анализа конкретних примера дизајна. Коректура радова.
Дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

Активност у току предавања

30

Диазјн презентација

15

Вежбе

40

Реализација

15

Број излазака на испит: 1

40

поена
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РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ СА ПЛАНОМ РАДА НА
ПРЕДМЕТУ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. и 2021/2022.год.
Прeдмeт:
Наставни
к:
Нeд.

1
2
3

4

5

6

7

8
9
10

11
12
13
14

Дизајн публикација
Жељко Лончар,
проф. сс из поља уметности
Прeдaвaњa

Сарадник
:

број часова:

1

Историја штампаних медија
Кратки историјски преглед дизајна и технологије
манускрипт-гутемберг-дигитална ера.
Едиције у издаваштву
Графички дизајн и едиције књига.
Страни издавачи
Анализа примера дизајна:
Penguin books, Harpercollins, Tachen, Die gestalten
Домаћи изадавачи
Анализа примера дизајна: Геопоетика, Лагуна,
Самиздат, Ренде, Booka, Clio.
Типографија и текст
Естетска и функционална вредност (читљивост)
текста у штампаним медијима
Indesign
Основни концепти програма
Мастер страна и стилови у Indesign-у.
Табачна монтажа
Осоновни концепти употребе табака у
штампарству, као и опције у Indesign-у.
Брошуре, каталози и флајери
Дизајн и израда вишестраничних докумената у
Indesign-у.
Eстетика часописа
Различити приступи дизајну и развој часописа.
Мреже у дизајну
Конструкција мрежа за потребе прелома текста 1 и
организовања садржаја у Indesign-у.
Мреже у дизајну 2
Конструкција мрежа за потребе прелома текста 1 и
организовања садржаја у Indesign-у.
Анализа примера у пракси 1
C32, Wallpaper, Wierd, Monocle.
Анализа примера у пракси 2
Dazed and confused, Wad, Fantastic man, Кinfolk.
Нове тенденцијеУ изадваштву књига читачи
електронских књига. Е пуб формат у Indesign-у.

EСПБ :

6

Сeмeстaр:

4

Вeжбe

Бр. часова:

2

ДОН

Бр. часова:

/

остало

Бр.часова:

/

/

Дизајн едиције књига
- Концепција едиције књига
- Дизајн 3 омота књига,
(предња и задња страна, рикна и
клапне)
- Дизајн 3 боокмаркера
- Дизајн типских страна (2 стр.)
- Адаптација решења за
електронске читаче
- Формат (А5-А3)

Дизајн брошуре
- Дизајн брошуре са задатим
текстом и графиком
- Формат - А6
- Обим 8-16 стр

Дизајн часописа
- Дизајн насловне стране часописа
- Дизајн едиторијала (главног
чланка)
- Дизајн каталога у средишњем
делу
- Дизајн целине која се бави
теоретски текстовима у часопису.
- Формат А4
- Обим 16-28 стр

Припрема за испит

15

прављење пдф фајла са свим неопхосним
параметрима за дигиталну и офсет штампу.
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ТАБЕЛА НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА И СТИЦАЊА ПОЕНА НА ПРЕДМЕТУ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. и 2021/2022.год.
Прeдмeт:
Наставник:

Дизајн публикација
Жељко Лончар
Проф. сс из поља
уметности

EСПБ :
Сарадник/Студент
деминстратор:

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
предиспитне активности
1
Предавања и ангажованост
2
Дизајн едиције књига
3
Дизајн брошуре
4
Дизајн часописа
ЗБИР ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА
ИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
начин полагања испита
1

Дизајн и извођење презентације
целокуног рада на предмету у току семестра

ЗБИР ПОЕНА ПРЕДИСПИТНИХ И ИСПИТНИХ ОБАВЕЗА

Семеста
4
р:

минимиум
поена
10
5
5
16
*36

максимум
поена
20
10
10
30
70

минимиум
поена

максимум
поена

15

30

*51

100

* Обележити минималан збир поена предиспитних обавеза за стицање права на полагање испита
** Обележити неопходан број поена за позитивну оцену

СКАЛА ЗА КОНАЧНУ ОЦЕНУ НА ПРЕДМЕТУ
поени
оцена
0 - 50
5
51 - 60
6
61 - 70
7
71 - 80
8
81 - 90
9
91 - 100
10
Прeдмeт:
Активности
Предавања
Вежбе
Рад код куће за вежбе
Испит
УКУПНО

Дизајн публикација
Активна настава
бр. школских часова
15 школских часова
30 школских часова
/
/
45 школских чаовас
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6

оцена словима описно
пет
шест
седам
осам
девет
десет

предавањ
вежбе
ДОН
остало
а
1
2
/
/
Укупно сати припреме, рада на настави и рада
код куће
15 сати
30 сати
70 сати
20 сати
135 сати
Укупно 180 сати 6 ЕСПБ
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ЛИТЕРАТУРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. и 2021/2022.год.
Наставник:

Жељко Лончар
професор сс из поља уметности

предмет

ДИЗАЈН
ПУБЛИКАЦИЈА

Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници
1.
2.
Списак литературе која је доступна у библиотеци школе
1.

Пут до књиге, Миле Грозданић, ПУБЛИКУМ Д.О.О. 2007

2.

Basics design 01: format, Gavin Ambrose and Paul Harris, AVA ACADEMIA 2004

3.

Basics design 02: layout, Gavin Ambrose and Paul Harris, AVA ACADEMIA 2008

4.

Basics design 07: grids, Gavin Ambrose and Paul Harris, AVA ACADEMIA 2008

5.

EPUB Straight to the Point, Elizabeth Castro, Peachpit Press 2010

6.
7.
8.
Списак додатне литературе
1.
Списак линкова – база доступних студентима
1.

https://gelements.net/2022/01/what-is-publication-design.html

2.

https://www.printmag.com/categories/publication-design/

3.

https://www.printingcenterusa.com/blog/printing-publication-design/

4.

https://thirstcreative.com.au/services/design/publications/
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Исходи образовања студијског програма Графички дизајн груписани су у четири целине:
Теоријска знања
развијају се кроз целокупно образовање и све групе предмета и тичу се:
- анализе датог задатка
- самосталног или тимског истраживања циљева датог задатка
- разлагања задатка на више једноставнијих целина
- реална процена и планирање времена неопходног за реализацију задатка
- анализа свих веза између дизајнера – клијента(наручиоца дизајна) – корисника
- адекватна процена естетско-функционалног приступа решењу
- процена последица и користи у друштвеном контексту од датог дизајна
- синтеза теоретских и техничких знања и искустава при конципирању оригиналног
концепта - решења
- елаборација - јасна аргументација и комуникација решења.
Техничке вештине
подразумевају вештине потребне за реализација концепта. Развијају се кроз реализацију радова и
вежби. То су:
- Знање рачунарских програма:
- израда 3D штампаног прототипа, макете или дела макете
- израде папирне макете, и макете од других материјала
израда пробног штампаног отиска у одређеној графичкој техници на папиру или
текстилу
Уметничке вештине
Развијају се кроз уметничке групе предмета које имају за циљ развијање индивидуалног
јединственог израза који служи као основа за даљи рад у пољу дизајна. Графички дизајн се не може
свести само на техничка знања и вештине, било да је у питању умеће јасног и брзог скицирања идеје
дизајна или култивисање истраживачког духа, постоје многе јасне користи од ове групе предмета.
У том контексту битно је развити естетски свесног графичког дизајнера који је визуелно писмен и
свестан појма оригиналности и естетске вредности свог дизајна, уносећи поред функционалне и
естетску вредност у друштво и културни живот. Кроз уметничке групе предмета равијају се вештине
и умећа:
- цртања
- сликања
- калиграфије
- израде графике и уметничке штампе
- фотографије
Друштвено хуманистички и културни контекст
Као што је наведено, поред техничког и естетског оспособљавања студента за посао графичког
дизајнера, неопходно је култивисати и одређене вредности и интересовања која су од користи за
друштво у целини. У том смислу поред групе друштвено-хуманистичких предмета где се критички
пропитују медији и култура, кроз практичан рад на вежбама и задацима, студент се подстиче на
размишљање о темама као што су: основна људска права, екологија и загађеност животне околине,
физичко и ментално здравље појединаца, мултикултуралност, едукација и самоодрживи развој.

Увид у покривеност исхода учења у оквиру обавезних и изборних предмета студијског програма
Графички дизајн за школску 2020/21. годину и 2021/22. годину.
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Семеста
р

I година
Наставни предмети

Основни Енглески језик

Први

Теоријска
знања

Техничке вештине

Уметничке
вештине

Друштвено
хуманистички и
културни
контекст

2

+

+

Историја уметности 1

2

+

Елементи и принципи форме 1

5

+
+

Дигиталне технике

6

Графичке технике 1

5

Писмо 1

5

Цртање

5

Средњи Енглески језик

Средњи Енглески језик

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

2

+

+

+

+

Историја уметности 2

2

+

5

Фотографија

6

Графичке технике 2

6

Писмо 2

5

+
+
+
+
+

+

Елементи и принципи форме 2

+
+
+
+
+

Сликање

5

+

+

Техничке вештине

Уметничке
вештине

Стручни Енглески језик

Други

ЕСПБ

+

+

Семестр

II година
Наставни предмети

ЕСПБ

Стручни енглески језик

Трећи

Друштвено
хуманистички и
културни
контекст

2

+

+

Психологија опажања

2

Историја модерне уметности 1

2

Графичке комуникације

4

+
+
+

+
+
+

Илустрација 1

7

Дизајн паковања 1

6

Типографија 1

Енглески језик у уметности

Графичке технике 3
Дигитална фотографија

Четврти

Теоријска
знања

5

+
+
+
+

+
+
+
+

5

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

Историја модерне уметности 1

2

Психологија креативности

2

Дизајн публикација

6

Типографија 2

5

Дизајн паковања 2

5

Плакат

5

+
+

+
45
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Семестр

III година
Наставни предмети

ЕСПБ

Медијска писменост
Психологија уметности
Књига

Пети

Илустрација 2

2

Теоријска
знања

7

+

+

7

+

+
+
+
+
+

2

Веб дизајн

6

Дигитална графика

5

+
+

7

+

Дизајн интерфејса

Друштвено
хуманистички и
културни
контекст

+

Историја модерног дизајна

Дигиталне технике 4

Уметничке
вештине

+

Анимирана видео графика
Графичка продукција

Техничке вештине

+

+

+
+

Шести

Теорија савремене уметности
Примењена психологија у
уметности

2

Дигитални портфолио

7

Графички стандарди

7

Завршни рад

5

Стручна пракса

3

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

Сврха студијског програма Графички дизајн је образовање студента за професију графичког
дизајнера који je способан да након завршетка основних студија ради у области принт дизајна или
дигиталног дизајна, самостално или у тиму. Компетенције које обезбеђује студијски програм по
завршетку студија су од користи појединцима или компанијама које имају потребу за графичким
дизајном и графичким обликовањем. Сврха реализације студијског програма је едукација младих
стручних кадрова који ће се по завршетку школовања укључити у радни процес и тако допринети
развоју економије и друштва у целини, као и њихово оспособљавање да се по завршетку студија
активно укључе у процес рада или наставе едукацију на неком од специјалистичких или мастер
студијских програма у области дизајна.
Студијски програм Графички дизајн, према закону о високом образовању, предвиђеним
стандардима у поступку за акредитацију студијских програма и према закону о националном оквиру
квалификација у трогодишњем струковном образовању, едукује струковног графичког дизајнера
поштујући етичке и професионалне норме савремене образовне установе. Циљеве Одсека у пољу
уметности, а то су индивидуација студената као и њихово оспособљавање за тржиште рада и
друштвено-корисну улогу, студијски програм постиже употребом уметничких, теоријских,
стручнихо-апликативних и друштвено-хуманистичких група предмета у законски предвиђеном
проценту. На крају шестог семестра од студента се очекује да оствари синтезу стечених знања на
предмету Завршни рад. На датом предмету, студент је способан да конципира свеобухватни
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оригинални концепт пројекат. Током завршног рада очекује се да студент демонстрира аналитичкосинтетичку употребу знања као и да, кроз реализацију самог пројекта у штампаном и дигиталном
облику, демонстрира знања и вештине реализације и презентације пројекта. Након трогодишњих
обавеза и полагања испита, стицањем 180 ЕСПБ бодова, студент добија звање Струковни дизајнер
– Графички дизајнер.
4.2. Високошколска установа / Одсек за уметност и дизајн има утврђене поступке за
одобравање, праћење и контролу програма студија.
Обезбеђење и унапређење квалитета Студијског програма Графички дизајн остварује се кроз високу
корелацију између наставних метода, исхода учења и критеријума оцењивања. Документима Одсека
а пре свега Статутом Београдске академије утврђене су надлежности и поступци за одобравање,
праћење и унапређење квалитета студијских програма.
Студијски програм Графички дизајн се бави следећим активностима у циљу праћења и побољшања
наставног плана и програма и његових циљева
• Анализа резултата студентске евалуације: настава, услови студирања (простор и опрема),
библиотека и ваннаставе активности.
• Анализа испуњености циљева и искода сваког семестра на крају наставе у сваком семестру.
Ове активности се редовно спроводе и евидентирају у годишњим извештајума руководиоца
Катедре за дизајн.
• Евидентирање свих ваннаставних активности које имају за циљ синтезу знања и употребу
истих у реалном радном окружењу. Представљање датих активности на сајту Одсека.
Евидентирање и анализа спроводе се на редовним састанцима одсека
• Доношење закључака и предлагања мера у циљу унапређења квалитета наставе. Ове
активности се редовно спроводе и евидентирају у годишњим извештајума Катедре за дизајн
• Преиспитивање и покретање поступка за побољшање и унапређење квалитета постојећег
студијских програма усклађеног са развојем дисциплине и потребама тржишта рада.
• Перманентно преиспитивање и усаглашавање процеса наставе, наставних циљева и исхода
учења са ЕСПБ капацитетом наставних предмета се константно примењује. Резултати се
евалуирају кроз процес самовредновања у редовним анализама
• Имплементација закључака самовредновања и спољног вредновања као и спровођење мера
за унапређење квалитета врше се благовремено. Резултати самовредновања показују да су
студенти који су дипломирали 2019, 2020 и 2021. године оценили да су током студија добили
оно сто су очекивали, односно да је Одсек одговорио на њихове потребе у врло високој мери
Оцене студената на питања о вредновању предмета крећу се у распону од 4.32 до 4.67 на свим
годинама студија на скали од 1-5.
Оцене студената о квалитету студијског програма у распону 9.42 до 9.76 по годинама студија на
скали од 5-10.
4.3. Високошколска установа редовно прибавља повратне информације од послодаваца,
представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о
квалитету студија и својих студијских програма.
Чланови Катедре за дизајн, посебно наставници који су ангажовани у наставном процесу на
Студијском програму Графички дизајн прати рад дипломираних студената и чланови одсека остају
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у даљем контакту са већином студената (преко професионалних мрежа linkedin и других
друштвених мрежа) ради добијања повратних информација од њихових послодаваца о њиховом
професионалном статусу, вештинама и адекватности знања која користе у решавању свакодневних
задатака. Путем интерактивне пдф анкете од послодаваца се траже резултати процене свих знања,
вештина и способности који су од значаја за успешно бављење професијом. Поред ових
информације се добијају и неформално у виду коментара или препорука које упућују дипломци који
раде самостално у свом студију или као „freelance“ дизајнери или као дизајнери који раде преко све
већег броја дигиталних сервиса као што су (Toptal, Upwork, 99Design и други.). Мишљења
послодаваца су веома висока и о томе сведоче и велики број компанија/студија у којима су наши
студенти запослени као што су: TV PRVA, Adria Media, McCANN, Wireless Media,
M2Communications, Ovation BBDO, Nova Iskra, GoDaddy, Devana Technologies, SBB, De:Work studio,
Epix, Coba&associates, Sachi studios и друге.
4.4. Високошколска установа обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању
квалитета студијских програма.
Ставови и мишљење студената о квалитету студијског програма утврђују се путем анонимног
упитника, који се спроводи једном годишње и кроз редовно интервјуисање представника студената
свих година, Учешће студената у оцењивању и осигурању квалитета студијског програма
обезбеђено је тиме што су представници студената активни учесници у систему обезбеђења
квалитета кроз органе и тела Одсека. Студенти оцењују квалитет студијских програма и на
седницама Студентског парламента Београдске академије.
4.5. Високошколска установа обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја курикулума
и њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских установа.
Катедра за дизајн, којој припада студијски програм Графички дизајн, систематски прати и оцењује
квалитет студијског програма преиспитујући усклађеност садржаја са очекиваним исходима учења
наставних предмета, односно професионалним и општим компетенцијама које студент треба да
стекне на крају дела наставе или целокупног процеса образовања.
Катедра за дизајн на редовним састанцима у току а нарочито на крају семестра прати рад и активност
студената у испуњавању предиспитних обавеза и на време упозорава о последицама неиспуњавања
Квантитативни показатељи квалитета студијског програма утврђују се и на основу података
Студентске службе о успеху студената на испитима - Извештај о успеху.
Извештај садржи податке о броју уписаних студената у школској години, број студената који су
положили испит по апсолутном критеријуму (број студената који су положили испит у односу на
број уписаних студената), проценат студената који су положили испит и просечну оцену студената
по предметима.
На основу Извештаја о успеху Катедра за дизајн доноси закључке и разматра мере за унапређење
ефикасности студирања.
Поред тога, студентска служба даје и друге битне податке руководиоцима Катедри и руководиоцу
Одсека и то: проценат дипломираних студената по студијским програмима (у односу на број
уписаних), просечно трајање студија у односу на претходни период стопу одустајања студената од
даљег студирања, као и број студената који су уписали наредну школску годину према броју ЕСПБ
бодова.
4.6. Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин размишљања,
на дедуктивни начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе.
Курикулум студијског програма Графички дизајн креиран је да би се испунили основни циљеви
високошколске установе а то је преношење адекватних и релевантних знања која ће довести до
укључивања свршеног студента у радни однос. Обзиром да је одсек у пољу уметности по
прописаним стандардима тај циљ се испуњава користећи предмете стручно апликативне, уметничке,
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друштвено хуманистичке и теоретско уметничке. Анализа постојећих знања и њихова синтеза се
подстиче кроз практичне вежбе и рад са студентом где се очекује да студент примени и знања из
других предмета у решавању одређених задатака. На примеру задака за ситоштампу студент може
искористити знања из предмета плакат, илустрација или типографије.
На тај начин функционишу и остали предмети.
4.7. Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе
одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни јавности, у електронској форми и
усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитованих студијских програма.
http://vslpu.edu.rs/sr/
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Елементи анализе

Образовни
циљeви
студиjскoг
прoгрaмa и
њихoвa
усклaђeнoст
сa исхoдимa
учeњa

Категорија
процене

Вредност
процене

Опис процене

Образовни циљеви студијског програма усклађени су са
компетенцијама студената које одговарају I нивоу
Националног оквира квалификација Србије
S
(Strengths):
Јасна визија студијског програма тј. образовни циљеви су
Предности
усмерени на то да студентима омогуће стицање општих и
специфичних компетенција које су предвиђене овим
студијским програмом.
Услед динамичног радног и пословног окружења и обима
W
посла поједине компаније нису заинтересоване за сарадњу са
(Weaknesses): високошколским установама у циљу давања повратних
Слабости
информација.
Веће препознавање улоге дизајна у друштву и привреди даје
могућност лакшег успостављања сарадње са привредом која
O
би обезбедила између осталог и квалитативне информације
(Opportunities усклађености и адекватности знања.
):
Могућности Педагошко и професионално искуство наставног кадра
омогућава велику флексибилност у раду при усклађивању
циљева са исходима.

T
(Threats):
Опасности

S
(Strengths):
Предности

W

++

+++

Велика динамика развоја како аналогних технологија тако и
дигиталних отежава праћење и благовремено освежавање
плаонова и програма .

+

Стално праћење промена курикулума на сличним студијским
програмима у европском образовном простору.

+++

Природа посла и развој технологије условљава и констатно

(Weaknesses): обнављање технолошких ресурса одсека.
Слабости

Кoнтинуирaнo
oсаврeмeњивaњe
студиjских
прoгрaмa

+++

++

Могућност повезивања са другим студијским програмима у
оквиру Београдске академије у наредном циклусу
O
акредитације кроз заједничке предмете и пројекте.
(Opportunities Moгућнoст брзe aдaптaциje прoгрaмскoг сaдржaja студијског
+++
):
програма aктуeлним тeндeнциjaмa у дизajну.
Могућности
Могућност учешћа у регионалним и европским пројектима и
конкурсима у областима Дизајна.
Недовољна материјалана средства за савременију и
ефикаснију и интерактивнију наставу.
T
Брза динамика развоја технологија поготово дигиталних као и ++
(Threats):
Опасности
законски оквири отежавају ангажовање уже специјализованог
кадра чиме би се остварили нове и савременије компетенције.
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4. Оцена и предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4
Квалитет студијског програма Графички дизајн
Образовни циљеви студијског програма Графички дизајн усклађени су са компетенцијама студената
које одговарају I нивоу Националног оквира квалификација Србије. Јасно је дефинисана визија
студијског програма односно, образовни циљеви су усмерени на то да студентима омогуће стицање
општих и специфичних компетенција које су предвиђене овим студијским програмом. Недовољан
број повратних информација од стране послодаваца путем утврђених упитника, овај проблем
Студијски програм решава прикупљањем ових информација на други начин, непосредним
разговорима са послодавцима. Константно се користе могућности усклађивања циљева студијског
програма са потребама и захтевима тржишта и привреде, што је урађено и прилоком последње
акредитације студијског програма. Кроз вежбе и ваннаставне активности континуирано се врши
укључивање у актуелне привредне и друштвене токове. Константан и интензиван процес
модернизације технологије и производње условљава и осавремењавање студијског програма, како
би се образовали стручњаци који су потребни савременим предузећима.
Кoнтинуирaнo се oсаврeмeњује студиjски прoгрaм сталним праћењем промена курикулума на
сродним и сличним студијским програмима у европском образовном простору.
Недовољна међусобна хоризонтална повезаност студијских програма Одсека редефинисана је
програмима у последњем акредитацоном процесу основних и мастер струковних студијских
програма у децембру 2018. године, по коме се настава изводи од 2020/21. школске године.
Искоришћене су могућности брзе адаптације програмског садржаја судијског програма Графички
дизајн актуелним тенденцијама у дизајну. Могућности учешћа на регионалним и светским
конкурсима у области графичког дизајна примењују се на завршниј години основних студија и
интензивније се примењује на мастер струковним студијама од добијања акредитације.
Ограничена материјалана средства отежавају остваривање оних ваннаставних активности које би
Одсек понудио широј заједници (курсеви, радионице и сл.). Овакви програми захтевају додатну
рачунарску и другу техничку опрему, коју је Одсек током 2022. године обезбедио како квалитет
извођења редовне наставе не би био доведен у питање.
Променом закона, и акредитовањем мастер студија на Одсеку за уметност и дизајн на студијском
програму Дизајн – модул Бренд дизајн, Одсек је омогућио продужетак школовања у нашој земљи
дипломираним студентима из области Графичког дизајна и сродних области.
Предлог мера и активности за унапређење квалитета студијског програма Графички дизајн:
•

•
•
•

•

Наставити перманентно и активно праћење и осавремењивањеи наставних садржаја,
као и унапређивати студијски програм у сарадњи са сродним акредитованим
студијским програмима на другим високошколским институцијама у земљи и Европи,
Интензивирати активности на редовном прикупљању информација о квалитету
студијских програма од стране послодаваца и Националне службе за запошљавање;
Предузимати мере и активности за континуирано осавремњавање опреме атељеа и
рачунарског кабинета;
Интензивирати учешће студената у евалуацији наставног процеса (осигурање
повратних информација од студената, усмеравање њихових сугестија, предлога и
критика ка повећању квалитета студијског програма);
Наставити активности за учешће студената у пројектима националног и међународног
карактера;
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МЕДИЈИ СЛИКЕ
Студијски програм Основних струковних студија
Опис стања, анализа и процена стандарда 4
Студијски програм основних струковних студија Медији слике акредитован је у области ликовних
уметности и траје три школске године. Реализација наставе је организована у шест семестара.
Укупна бодовна вредност студијског програма изражена у европском систему преноса бодова
износи 180 ЕСПБ, а једног семестра 30 ЕСПБ.
Свршени студент добија стручно звање струковни ликовни уметник.
Структура програма је направљена према дефинисаним циљевима и исходима учења. Листу
предмета чини 52 предмета (обавезних и изборних) од којих одлуком о изборним предметима
студент изучава 42 предметa, што уз Праксу и Завршни рад чину укупан број од 44 предметa. Сви
предмети су једносеместрални (у просеку седам предмета по семестру).
Интегративни карактер учења у области ликовних уметности и поштовање методичког принципа
поступности обезбеђује хоризонталну и вертикалну повезаност предмета у оквиру програма.
Предмети су сврстани у следећа студијска подручја: цртање, сликање, вајање, графика, ликовна
форма, фотографија, дигитална слика, дигитални видео (препродукција, продукција и
постпродукција), аудиовизуелне композиције (превизуелизација, анимација и визуелни ефекти),
историја и теорија уметности и медија, психологија и енглески језик.
Распоред предмета по семестрима је такав да омогућава стицање и развој знања, разумевања,
вештина, ставова, вредности и способности на поступан начин – од једноставнијих ка сложенијим.
Изучавањем студијског подручја ликовна форма студенти се упознају са ликовним језиком а знање,
разумевање и способност употребе знања у практичном раду продубљују кроз предмете студијских
подручја цртање, сликање, графика, дигитална слика и вајање. Изучавањем предмета студијских
подручја дигитална слика, цртање, сликање и графика, студенти развијају способност ликовног
изражавања кроз медије дводимензионалне слике, развијају ликовно мишљење, стичу технолошка
и техничка знања и вештине, као и основна знања и вештине презентације уметничког опуса.
Изучавањем студијског подручја вајање, студенти развијају способност ликовног израза и мишљења
кроз тродимензионалну форму и стичу техничка и технолошка знања и вештине које могу, према
потребама задатка и кроз сопствени ликовни афинитет, применити у проширеном простору слике
кроз асемблаже, просторне и амбијенталне инсталације чији саставни део чини слика, грађење
основе за слику и саме слике употребом различитих техника и материјала. Изучавањем студијских
подручја историја и теорија уметности, психологија и енглески језик, студенти развијају генеричка,
трансферна и формативна знања која им омогућавају да развију способност критичке процене и
вредновања свог и туђих радова, квалитете личности неопходне за стваралачко изражавање и
развијање способности ликовног истраживања и презентације уметничког опуса.
Сваки предмет има јасно дефинисане циљеве, исходе, опис облика активности на часовима активне
наставе, методе рада, литературу, начин оцењивања, дефиниснане предуслове за уписивање
наредних предмета, број часова активне наставе и бодовну вредност исказану у складу са европским
системом преноса бодова (ЕСПБ). Број часова активне наставе варира од семестра до семестра и у
распону је од 20 до 27. Стручна пракса је саставни део курикулума са 4 ЕСПБ. У курикулуму је
предвиђен и Завршни рад у виду Уметничког пројекта који носи 4 ЕСПБ. Однос уметничких и
теоријско-уметничких (50%), стручно-апликатвних (30%), и осталих група предмета (20%), као што
су друштвено-хуманистички и техничко-технолошки, добро је избалансиран и процентуално
усклађен са препорукама Министарства просвете и КАПК, исто као и проценат заступљености
изборних предмета (20%). Ради равномерности оптерећења студената број ЕСПБ бодова по
семестрима је 30, уз дозвољену толеранцију од 20 % на завршној години.
Настава се реализује у малим групама – кроз предавања, практични рад студената у уметничким и
рачунарским атељеима, групне и индивидуалне пројекте и стручну праксу. У настави се користе
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активне, искуствене, кооперативне и партиципативне методе наставе које омогућавају интеракцију
између наставника и студената, изједначавају процес наставе са процесом учења и погодују
специфичностима учења у области ликовних уметности.
Сврха студијског програма Медији слике јесте образовање струковних ликовних уметника
оспособљених за продукцију и презентацију уметничког опуса у медијима слике уз коришћење
класичних и савремених ликовних технологија, техника и материјала као и савремених
информационих технологија. Курикулум проистиче из потребе за образовањем уметничких кадрова
који могу да одговоре захтевима духа времена и карактеру уметничког тржишта, кроз креативни
ангажман у области ликовних и визуелних уметности. У садржајима програма заступљени су сви
медији слике које препознаје савремена ликовна пракса, европски и светски програми образовања у
области ликовних и визуелних уметности и уметничко тржиште.
Студијски програм Медији слике је конципиран тако да пружа свеобухватно образовање у широком
пољу медија слике, заступљеног у савременој продукцији визуелне културе и уметности. Слика као
појам, од праисторије до данас, има велику примену и утицај на развој човечанства. Доминација
слике у времену у коме живимо захтева озбиљно разумевање и продубљивање тог феномена.
Студијски програм Медији слике омогућава систематичан и темељан приступ различитим
аспектима комуникативних могућности слике, од теоријских проучавања до традиционалних и
савремених практичних начина третирања слике, кроз:
•
Изучавање психолошког, историјског и медијског значаја производње и употребе слике у
савременом друштву.
•
Стицање способности за техничку и технолошку примену адекватних поступака у планирању
и градњи слике, од традициналних до савремених медија.
Темељно структурирана и добро постављена основа кроз традиционалне ликовне програме (цртање,
сликање, вајање, ликовна форма и графика) чине добру базу за даље изучавање феномена слике кроз
савремене медије (дигитална слика, дигитална графика, фотографија, дигитална видео продукција и
постпродукција). Студијски програм Медији слике даје нов приступ изучавању феномена слике и
оспособљава студенте у складу са техничким и технолошким променама за практично укључивање
у изазове савремених комуникација сликом, чиме им обезбеђује компетенције потребне за
савремену ликовну праксу као и новонастале потребе на тржишту рада везане за телевизију, филм,
позориште, индустрију визуелних ефеката (VFX).
Студијски програм Медији слике конципиран је на темељним вредностима које доприносе развоју
друштва по стандардима савременог цивилизованог света. Окренут је добробити друштва и
појединца и зато школује кадрове способне да сопственим радом активно учествују у неговању али
и даљем развоју и уметничке и културне баштине друштва, дајући тиме свој допринос квалитету
живота појединца и квалитету комуникације у савременом друштву. Програм је усклађен са
европским и светским стандардима и трендовима у образовању кроз усклађивање са сродним
програмима страних високошколских установа, уносећи технолошке новине и специфичности
сопственог окружења.
Циљеви основних струковних студија студијског програма Медији слике заснивају се на општим
циљевима образовне делатности Одсека за уметности и дизајн, а то су:
• Прeнoшeњe стручних, умeтничких и нaучних знaњa и вeштинa;
• Унaпрeђењe умeтничкoг ствaрaлaштвa;
• Пружaњe мoгућнoсти пojeдинцу дa пoд jeднaким услoвимa стeкне висoкo oбрaзoвaњe пo
нajвишим стaндaрдимa;
• Остваривање очекиваних исхода учења у високом струковном образовања за област
ликовних и примењених уметности;
• Стицање професионалних компетенција, профила струковни ликовни уметник,
препознатих на тржишту рaдa, чимe сe дoпринoси личној афирмацији и способности појединца
за тржишну кoнкурeнтнoст;
• Континуирано образовање и усавршавање током читaвoг живoтa;
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Циљеви студијског програма Медији слике
Циљеви студијског програма Медији слике су у складу са основним циљевима Одсека за уметност
и дизајн и усклађују са захтевима уметничког тржишта као и тржишта рада, привредног развоја и
дефинисаним квалификацијским оквиром. Основни циљ студијског програма Медији слике јесте
развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за
обављање професије у пољу ликовних уметности, кроз оспособљавње студената за продукцију
радова у најразличитијим традиционалним и савременим медијима слике. Акценат је на формирању
креативног и функционалног естетског мишљења код студената. Упоредо се развијају уметничке и
техничке способности и вештине које, уз адекватну употребу медија слике и савремених
технологија, омогућавају студентима да успешно реализују своје креативне замисли и концепте.
Образовни профил који настаје овим програмом јесте струковни ликовни уметник – креативни
професионалац који иде у корак са техничко-технолошким развојем савременог друштва спреман
да квалитетно одговори на изазове савремене уметничке продукције, као и продукције
комерцијалних пројеката окренутих тржишту (тзв. Креативне индустрије) где је језик медија слике
примарни оквир комуникације.
Циљ студијског програма Медији слике јесте образовање струковних ликовних уметника
засновано на развијању компетенција и постизању очекиваних исхода учења предвиђених за
основне струковне студије и оспособљавање за наставак образовања на мастер струковним
студијама у области ликовних уметности и програмима који се баве савременим медијима.
Кроз реализацију програма студенти стичу основна знања, разумевања и вештине и развијају
ставове неопходне за продукцију и презентацију уметничког опуса у медијима слике. Током студија
студенти преиспитују и дефинишу сопствене уметничке афинитете према различитим медијима
слике и оспособљавају се да донесу одлуку о ужем контексту у ком ће наставити образовање и
усавршавање или се директно укључити у радни процес.
Основни циљ студијског програма Медији слике јесте развој креативних способности и
овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије у пољу
ликовних уметности. Оспособљавње студената за припрему продукције, продукцију и
постпродукцију радова у најразличитијим традиционалним и савременим медијима слике одвија се
кроз преношење стручних, уметничких и научних знања, грађење ставова и развијање вештина и
вредности, употребом активних, искуствених, кооперативних и партиципативних метода рада:
- конципирањем предавања по принципима методе вербалног смисленог рецептивног учења уз
групне дискусије вођене од стране наставника и анализе случајева;
- практични рад студената у уметничким атељеима и рачунарским кабинетима у оквиру стицања
технолошких и техничких знања и вештина;
- пројектовање радних задатака у оквиру вежби усмерених на истраживање и упознавање
ликовног језика, материјала и средстава ликовних уметности, на такав начин да кроз
поливалентност решења и могућност експериментисања, омогућавају:
o развијање и неговање креативности у решавању проблема,
o развијање способности трансферне употребе знања стеченог у једном контексту на други
o развијање истраживачке вештине за прикупљање, селекцију и груписање информација
релевантних за рад;
- увођење у садржаје наставе неструктуираних радних задатака кроз које студенти развијају
способност арткулације идеје и самосталност у доношењу предлога и креативних решења
проблемских задатака;
- развијање способности рада у тиму кроз групне пројекте и стручну праксу;
- развијање способности критичког промишљања и доношења судова о свом и туђим радовима
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-

кроз групне дискусије, индивидуалне и групне коректуре;
модификовање елемената наставе на основу интеракције између студената и наставника;

Преношење знања и развијање вештина потребних за презентацију рада и професионалну
комуникацију се одвија кроз:
- неговање способности вербалног дефинисања ликовне проблематике и сопствених решења
конкретног проблема кроз групне дискусије, групне и индивидуалне коректуре;
- увођење радног дневника у предметима свих студијских подручја у ком студент скицира,
записује своје мисли и резултате истраживања ликовне проблематике којом се бави;
- вежбе чији је садржај симулација писања уметничких изјава за различите сврхе;
- преношење знања о презентацији уметничког опуса у различитим видовима и контекстима кроз
демонстрације и анализе адекватних примера и групне дискусије;
- развијање организацијских и извођачких вештина кроз практични рад на формирању
уметничког портфолиа и других видова презентације рада;
- развијање комуникацијских способности и стицање основних излагачких и радних искустава
кроз школску изложбу, студентске изложбе у јавним галеријама и стручну праксу;
Преношење знања и развијање разумевања савремених и историјских ликовних пракси, теорије и
ширег културног и друштвеног контекста се одвија кроз:
- предавања конципирана по принципима методе вербалног смисленог рецептивног учења уз
групне дискусије вођене од стране наставника и анализе случајева и вежбе усмерене на
продубљивање разумевања и развијање способности примене теоријских знања;
- подстицање и мотивисање студената да самостално истражују контексте према којима имају
афинитете и дефинишу своје ставове кроз семинарске радове и групне дискусије чије теме
настају кроз интеракцију наставника и студената;
Упознавање студената са основним етичким начелима струке и усмеравање студената да граде
ставове усклађене са тим начелима.
Студијски програм Медији слике обезбеђује општe и професионалне кoмпeтeнце
Опште компетенције:
- Развијање истраживачких вештина за прикупљање, селекцију, груписање, анализу, синтезу и
критичко процењивање података и предвиђања могућих решења и њихових последица у низу
сложених ситуација;
- Развијање знања и разумевање поступака, теорија и метода које се односе на поље учења;
- Капацитет за примену знања у пракси и активно прилагођавање насталим променама;
- Способност да самостално продубљује знања, разумевања и вештине везане за поље учења;
- Способност да доноси судове засноване на аргументима у низу сложених ситуација;
- Способност да радно делује у разноврсним и непознатим контекстима;
- Способност да развије презентацијске вештине и разуме основне аспекте комуникације са
публикому вербалној, писаној и визуелној форми;
- Способност да разуме специфичности рада у мултидисциплинарном тиму;
- Способност да адекватно делује у пољу рада и кроз комуникацију са окружењем у складу са
основним етичким начелима уз поштовање погледа и ставова проистеклих из других
културолошких миљеа;
- Прихватање различитости и мултикултуралних квалитета савременог друштва:
- Способност праћења актуелних тенденција у пољу рада и разумевање потребе да се
континуирано ради на професионалном развоју;
- Висок ниво познавања професионалних софтверских апликација, укључујући и способност
критичке употребе интернета у циљу комуникације и као извора информација;
- Способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима;
- Одговорност за сопствени рад и суштинско познавање и примена професионалне етике.
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Професионалне компетенције:
Суштинско познавање и разумевање свих својстава медија слике;
Способност да вербално развија и артикулише идеје и да се ликовно изражава обликујући
визуелна дела која задовољавају естетске, комуникационе и техничке захтеве;
- Способност да развије уметничку праксу која подразумева продукцију и презентацију опуса у
медијима слике и да развија свест о контексту у оквиру којег би се његов рад могао развијати;
- Способност да критички процењује свој рад и радове других користећи у аргументацији знања
и разумевање историјске и савремене ликовне праксе, теорије и ширег културног контекста;
- Способност да разуме однос између публике и уметничког дела;
- Поседовати основна знања и вештине презентације свог рада у различитим видовима и
контекстима и имати елементарно излагачко искуство;
- Способност да демонстрира креативност у решавању ликовних и технолошких проблема;
- Способност да реализује слике употребом класичних ликовних и савремених визуелних
технологија, техника и материјала као и савремених технологија (дигитална слика, видео);
- Способност да самостално тумачи задатак и организује рад на продукцијски сложеним
пројектима кроз повезивање стечених знања из различитих области, њихове интеракције и
могућности примене у процесу решавања постављеног задатка;
- Способност да се у практичном раду на креативан начин примене теоријска знања, кроз
препознавање принципа и одговарајућу употребу метода визуелног обликовања у решавању
конкретних задатака, стварајући везу између функционалних захтева и естетских вредности;
- Способност да лични естетски сензибилитет прилагоди конкретном пројектном задатку;
- Способност за тимски рад и флексибилност у прилагођавању различитим пословним и
професионалним окружењима.

-

Са завршеним основним струковним студијама, стиче се назив Струковни ликовни уметник, који
је оспособљен за савремену ликовну праксу и рад у следећим областима и сродним занимањима:
- самостално обављање уметничке праксе у области ликовних уметности;
- самостални сарадник у продукцијским и мултимедијалним студијима на пословима:
продукција и постпродукција дигиталне слике и видеа;
- продукција и постпродукција дигиталног материјала за телевизију, филм и позориште,
анимацију, индустрију визуелних ефеката (VFX);
- спољни сарадник у продукцијским и мултимедијалним студијима на истим пословима;
- уредник ликовног програма у галерији, културном центру и другим институцијама
културе;
- уметнички директор фестивала, годишњих и бијеналних ликовних изложби;
- извођење уметничких пројеката, изложби, фестивала, радионица;
- продукција визуелних промотивних активности и догађаја за културне и друге
привредне (компаније, сајмови, маркетиншке агенције) и ванпривредне друштвене
институције;
У структури студиjскoг прoгрaмa Медији слике нa oснoвним струкoвним студиjaмa у пољу
уметности, зaступљeнe су слeдeћe групe прeдмeтa: уметнички и теоретско уметнички, стручно
апликативни и остало.
Курикулум је креиран уз поштовање стандарда предвиђених за основне струковне студије. Сваки
предмет поред јасно дефинисаних циљева и исхода, има дефинисан садржај предмета, наставне
методе и поступке за проверу знања и оцењивања, што је документовано кроз спецификацију
предмета у књизи предмета студијског програма. Активна настава је заснована кроз све облике
наставе: предавања, вежбе, практичну наставу / друге облике наставе, индивидалну и групну
наставу, методе очигледности и егземпларности, интерактивности, анализе примера, методу
демонстрације, монолошко - дијалошку методу наставе, индивидуалне и групне коректуре. ЕСПБ
бодови се додељују датом предмету на основу радног времена које је потребно просечном студенту
за стицање знања и вештина која су предвиђена исходима учења на датом предмету.
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Начин додељивања бодова предметима на студијском програму доноси се на основу анализе
карактера наставе у односу на исходе учења, структуру и садржај предмета, активности студената
током наставе, облике и методе рада, и дефинисана је Правилником о правилима студија. Сваки
предмет из студијског програма има вредност која се исказује ЕСПБ бодовима, а обим студија
изражава се збиром ЕСПБ бодова. Један ЕСПБ бод представља укупно радно оптерећење од 25 до
30 сати које би просечан студент требало да утроши у свим облицима образовног процеса.
За сваки предмет прецизно је утврђен максималан број поена које студент може стећи током
наставних активности и он се креће у распону од 30 до 70 поена.
Квалитет рада и наставних активности студената врши се кроз анализу и процену:
- Степена и квалитета усвајања и развијања знања и вештина;
- Креативности и стваралачког мишљења;
- Просуђивања, jacнoће израза и вештине комуникације;
- Одговорности и професионалности;
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена
стечених у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.
Сваки појединачни предмет у студијском програму Медији слике има одређен број ЕСПБ бодова
које студент стиче полагањем испита. Број ЕСПБ бодова које има један предмет одређује се
процењивањем времена које студент утроши да би успешно положио испит. Сабирањем сати које
студент утроши на настави, самостално радећи, припремајући се за одређене облике провере знања
током семестра и за полагање испита као и само време потрошено на предиспитне провере знања и
испит, добија се број помоћу којег се одређује број ЕСПБ бодова који припадају том предмету. Један
ЕСПБ бод представља радно оптерећење студента од 25-30 сати.
Максимални број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних и испитних
обавеза једног предмета је 100. За сваки предмет је прецизно утврђен максималан број поена које
студент може да освоји током предиспитних активности и он се креће у распону од 30 до 70 поена.
Одлука о броју предиспитних поена доноси се на основу анализе карактера наставе на одређеном
предмету, зависи од исхода учења, броја студената у групи, карактера и структуре садржаја
предмета, активности студената током наставе, облика и метода рада. Процењивање испуњености
исхода учења током наставе (углавном после завршетка рада на једној наставној целини када је
повратна информација драгоцена и наставнику и студентима) врши се оцењивањем вежби,
самосталних индивидуалних или групних пројеката студената, задатака које индивидуално, у
паровима или групно раде у току наставе, семинарских радове, колоквијума, тестирањем. Термини
и облици провере нивоа испуњености исхода учења као и време објављивања резултата су унапред
планирани и информације су доступне студентима на почетку семестра.Резултати провере
испуњености исхода учења који се добијају кроз анализу оцена одређеног предмета на крају
семестра су информације које, поред предметног наставника, анализира и процењује веће студијског
програма и Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета и закључке уграђује у стратегију даљег
развоја школског курикулума. У плану рада сваког наставника прецизиран је и број поена који се
студенту додељују на основу процене става према раду на одређеном предмету, учешћу у
дискусијама, залагању током спровођења различитих активности током наставе. Полагањем испита,
усмено или писмено, заокружује се број поена које је студент освојио. Вредност оцена у односу на
освојене поене је следећа:
до 50 поена – оцена 5 (пет)
од 51 до 60 поена – оцена 6 (шест)
од 61 до 70 поена – оцена 7 (седам)
од 77 до 80 поена – оцена 8 (осам)
од 81 до 90 поена – оцена 9 (девет)
од 91 до 100 поена – оцена 10 (десет)
Мерење оптерећења студената на примерима предмета исказанау ЕСПБ бодовима засновано на
оптерећењу неопходном за постизање исхода учења – Опис мерења на примеру:
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Студијски програм
МЕДИЈИ СЛИКЕ
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
ДИГИТАЛНИ ВИДЕО 1
Наставник (за предавања)
др ум. Миодраг Кркобабић, проф.сс из поља уметности
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6
Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов
ПИ Дигитална слика
Шифра предмета 3DV1 1O
Проширивање могућности ликовне продукције увођењем покретне слике кроз комбиновање традиционалних и
Циљ
дигиталних медија. Упознавање са сегментима дигиталне видео продукцијe, кроз фазе: припреме, продукције и
предмета
постпродукције. Продубљивљње могућности стваралачког изражавања и могућности дигиталне манипулације,
укљућујући димензију времена, кроз претапањe сликa (Morphing) и бележењем различитих фаза у продукцији рада (Stop
motion) и радом са снимљеним или пронађеним (footage) документарним материјалом (Docufiction).
Студент треба да:
•
cтекнe основна знања o: сегментима и фазама дигиталне видео продукцијe
•
развије вештинy за: трансферну употребу знања стечених у другим студијским подручјима
•
научи како да: ствара илузију покрета када серију кадрова прикаже као једну целину,
o
визуализујe сценe кроз израду стрипа књиге снимања, којa означава ток приче,
o
направи распоред снимања појединих сцена, сними и монтира видео материјал
Очекује се да студент:
Исход
•
разуме: принцип рада технологијe у свим фазама дигиталне видео продукцијe
предмета
•
препознаје: услове и факторе ограничења који се јављају у технолошком процесу продукције
•
примењује: одговарајућу технологију за обраду дигиталне слике претапањeм (Morphing) и кадар-по-кадар
монтаже (Stop motion) рада са документарним материјалом (Docufiction).
•
буде способан: да осмисли, планира, учествује у припрeми и продукцији дигиталног видеа технологијом
претапања слике (Morphing) и кадар-по-кадар (Stop motion), документарним видео материјалом (Docufiction), кaо и
његовом компримовању, aрхивирању и чувању
•
Да креативним повезивањем слике, звука и времена, реализује оригиналне пројекте
Садржај предмета
Увод у историјски развој видеа као уметничке дисциплине. Видео, слика и звук – технички и естетски принципи.
Теоријска
Упознавање са технологијом претапања слике и кадар-по-кадар монтаже.
настава
Morphing – претапањe дигиталне слике. Упознавање радног окружења. Композиција кадра, секвенца. стварање илузијe
покрета кроз претапањe више сликa приказaних као једна целина.
Предавања
Stop motion – Кадар-по-кадар Визуализација сцена. Снимање са осветљењем. Монтажа снимљeног материјалa. Између
сваког снимљеног кадра објекат се помера, што ствара илузију покрета када се монтирана серија кадрова прикаже као
једна целина.
Уочавање и препознавање ликовног проблема уз коришћење адекватних наставних средстава (нпр. примери
уметничких дела). Припрема за стваралачки рад и прецизна формулација задатка.
Практични примери, задаци и вежбе: са снимљеним или пронађеним (footage) материјалом.
Практична
Практична употреба дигиталне видео опреме. Реализација кратких видео вежби, усмерених на овладавање техником
настава
медија. Технички аспекти дела. Композиција кадра.
Рад у тиму, подела улога у креативном процесу. Кратак видео рад по задатој теми. Docufiction.
Вежбе, ДОН
Студент реализује низ радова у дигиталном формату манипулишући материјалима из различитих извора стварајући
смислену целину. Завршни рад који у себи сажима стечена знања и искуства.
Литература
1 Марко Бабац, Језик монтаже покретних слика, Београд: Clio, 2000
2 Сретен Јовановић, Основи филмске продукције, Универзитет уметности, ФДУ, Београд, 2003
3 Волтер Марч, За трен ока: перспективе филмске монтаже, Филмски центар Београд 2008
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
2
/
/
/
Методе извођ. метода вербалног смисленог рецептивног учења; дијалошка метода; метода демонстрације; искуствена метода;
наст.
индивидуалне и групне коректуре и метода симулације ситуације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит поена
15
презентација уметничког пројекта 20
Активност у току предавања
25
усмена одбрана 10
Препродукција (Синопсис и

сториборд)
Видео продукција

Број полагања / излазака на испит

30
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РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ СА ПЛАНОМ РАДА НА
ПРЕДМЕТУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. и 2021/2022. год.
Прeдмeт:
Наставник:
Нeд.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15

Дигитални видео 1
Др ум Миодраг Кркобабић
проф. сс. из поља уметности
Прeдaвaњa

Сарадник/
демонстратор
Бр.
часова:

Историјски, технолошки и концептуални
аспекти настанка и употребе нових медија,
телевизије и видео уметности.
ПРЕПРОДУКЦИЈА
Израдa скрипта; Израдa стрипа књиге
снимања;
ПРОДУКЦИЈА – снимање видео материјала

Начела филмске/фотографске композиције
DOCUFICTION кинематографска
комбинација документарног филма и
фикције.

2

EСПБ :

6

Јована
Булатовић

Сeмeстaр:

5

Вeжбe

Бр. часова:

2

ДОН
Остало

Бр. часова:

/
/

Бр. часова:

Развој и коришћење савремених технологијa у
уметности. Увођење четврте димензије – Време.
Практични примери, задаци и вежбе.
Визуализацијa сцена кроз израду стрипа књиге
снимања којa означава ток приче. Прављење
распореда снимања појединих сцена.
Техникe снимања камером - КАДРИРАЊЕ
Композиција кадра, секвенца,
Златни пресек, правило трећина, комбиновање,
равнотежа, смер кретања објекта, перспектива
Практични примери, задаци и вежбе.
Практичне вежбе са footage материјалом.

ПОСТПРОДУКЦИЈА: видео монтажа

Упознавање радне површине - ВИДЕО

Анализирање својстава видео клипа

Разумевање компримовања видео
података
Груба монтажа, прва верзија - ROUGH CUT

Каскадно и ротационо монтирање

Корекција – прелази
Специјални ефекти

Програми за видео монтажу. Adobe Premiere, Final
Cut (Mac OS), AVID. Груба монтажа; Корекција;
Коначни резултат или завршни рез
Покретање програма за видео монтажу,
подешавање параметара пројекта и радног
простора. Увожење видео клипова y пројекат
Видео слика са и без преплитања. Размера и
величина слике (резолуција). Прескенирање и
безбедне зоне. Дубина бита. Мерење времена
Избор метода за компресију видео записа. Кодеk.
Просторно и временскo компримовање са и без
очувањa квалитета…
Kомандa Automate-to-Timeline. Бирање слика у
омотници за клипове. Подешавање временске
монтажне линије коришћењем тачака IN/OUT.
1. Корекција клипова у прозору Timeline
2. У приказу Source у прозору Monitor
3. У приказу Trim у прозору Monitor
Дељење клипова и додавање прелаза. Уметање,
прегледавање и промена прелаза. Променa
брзине репродукције.
Промена степена непровидности клипа.
Суперпонирање слике. Палета видео ефеката.

Специјални ефекти

Анимација клипа. Матирање, маска, Alfa канал

Коначни резултат, завршни рез - FINAL CUT

Коришћење маркера и кључних сликa за
синхронизацију клипова. Повезивање видео и
аудио клипова и синхронизовање..
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ТАБЕЛА НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА И СТИЦАЊА ПОЕНА НА
ПРЕДМЕТУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. и 2021/2022. год.
Прeдмeт:

Дигитални видео 1

Наставник:

Др ум Миодраг Кркобабић

Сарадник:

Јована
Булатовић

EСПБ :

6

Семестар:

5

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
предиспитне активности
1
Активност у току предавања
2
Препродукција (Синопсис и сториборд)
3
Видео продукција
ЗБИР ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА

минимиум поена
5
15
16
36*

максимум поена
15
25
30
70

ИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
начин полагања испита
1
Презентација уметничког пројекта
Усмена одбрана

минимиум поена
11
5

максимум поена
20
10

51**

100

ЗБИР ПОЕНА ПРЕДИСПИТНИХ И ИСПИТНИХ
ОБАВЕЗА

* Минималан збир поена предиспитних обавеза за стицање права на полагање испита
**Неопходан број поена за позитивну оцену
СКАЛА ЗА КОНАЧНУ ОЦЕНУ НА ПРЕДМЕТУ
поени
оцена
оцена словима описно
0 - 50
5
пет
51 - 60
6
шест
61 - 70
7
седам
71 - 80
8
осам
81 - 90
9
девет
91 - 100
10
десет

Дигитални видео 1
Активности
1
2
3
4

Активна настава Укупно сати припреме, рада
школских часова на настави и рада код куће
Активност у току предавања
15
Препродукција (Синопсис и сториборд)
15
30
Видео продукција
15
50
Уметнички рад
15
40
Укупно
Постпродукција видеa

60
Укупно
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120
180

6 ЕСПБ
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ЛИТЕРАТУРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. и 2021/2022.год.
Наставник:

Др ум Миодраг Кркобабић

професор сс из поља уметности

предмет

Дигитални видео 1

Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници
1.

Видео од настанка до нестанка - уџбеник-скрипта у PDF формату за интерну употребу

2.

Од перспективе до виртуелне реалности, уџбеник-скрипта, PDF формат, за интерну употребу

Списак литературе која је доступна у библиотеци школе
1.

Волтер Марч, За трен ока: перспективе филмске монтаже, Филмски центар Београд 2008

2.

Марек Хендриковски, Уметност кратког филма, Клио, Београд, 2004.

3.

Дениел Ериџон, Граматика филмског језика , Универзитет уметности, ФДУ, Београд, 1988.

4.

Дејвид Кук, Историја филма I, II, III, Клио, Београд, 2005.

5.

Сретен Јовановић, Основи филмске продукције, Универзитет уметности, ФДУ, Београд, 2003

6.

Ben Long, Sonja Schenk, Digital filmmaking handbook, Charles River Media, MA, USA, 2000

7.

Blain Brown, The Filmmaker-s Guide to Digital Imaging, Focal press, NY & London, 2015

8.

Марко Бабац, Језик монтаже покретних слика, Београд: Clio, 2000

9.

Jim Owens, Video Production Handbook 6th Edition, Routledge Copyright Year 2017

10. Мишел Шион Аудиовизија, звук и слика на филму Клио, Београд 2007
11. Стереофонија - теорија и пракса, Љубинка Гордић, Здравко Маљковић, РТС
12. Hart, John, The Art of the Storyboard – a filmmaker’s introduction, Focal press, 2008.
13. Simon, Mark, Storyboards Motion in art, Focal press, Burlington, 2008.
Списак додатне литературе
1.

Стручна периодика релевантна за област дигиталног видеа (чланци, часописи, публикације)

2.

Естер Пјекна, Филм у настави, New Image, Београд, 2017.

Списак линкова – база доступних студентима
1.

http://www.digitaltutors.com/subject/video-and-vfx-tutorials

2.

http://www.surfacedstudio.com/tutorials

3.

http://www.videocopilot.net/tutorials/visual_effects/
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Исхoди образовања на студијском програму Медији слике
Студент основних струковних студија на студијском програму Медији слике треба да:
•
cтекнe основна знања: из припремe, планирања продукције и презентацијe уметничких
пројеката у проширеном пољу савремених медија и технологије
•
развије вештинy за: правилaн избор и адекватну употребу изабраног медија, у складу са
задатом идејом, уз одговарајући избор материјала и опреме
•
научи како да: уобличи задатe, полазнe идејe, изради пројекат и оформи документацију
(графичке, текстуалне прилоге и спецификацију) на нивоу идејног пројекта који је способан да
реализује
Очекује се да студент основних струковних студија на студијском програму Медији слике:
•
разуме: интегралне и појединачне фазе процеса осмишљавања, организације продукције и
презентацијe визуелних решења у јавном простору, како медијском, тако и у простору јавних
објеката (галерије, институције, тргови, фестивали, јавни скупови)
•
препознаје: услове и факторе ограничења који се јављају у процесу примене решења
•
примењује: осмишљена визуелна решења у оквиру важећих стандардa и нормативa за
одређену врсту просторa и објеката
•
буде способан: за тимско деловање и рад у различитим професионалним ситуацијама, кao и
дa јасно и разложно представља другима сопствене идеје. Способан да сагледа и спроведе све
фазе у продукцији уметничког пројекта и реализује идеју у различитим медијима и материјалу.
Да презентује свој рад и познаје принципе успешне професионалне комуникације. Да продукује
уметнички пројекат у чијој се концепцији и ликовним квалитетима недвосмислено очитавају
знање вештине, ставови и вредности развијени изучавањем целокупног студијског програма
Исхoди образовања на студијском програму Медији слике груписани су у четири целине:
1.

Оспособљеност за уметничку продукцију у медијима слике
- Способност развијањасамосталне уметничке праксе која подразумева продукцију и
презентацију дела у традиционалним и савременим медијима слике;
- Развијена свест о контексту у оквиру којег би се уметнички рад могао даље развијати;
- Способност за техничку и технолошку примену адекватних поступака у планирању и
градњи слике, од традициналних до савремених медија;
- Способностда компетентно примењује усвојене ликовне постулате нa креативно
конструисање сопствене визуелне поруке;
- Способностсaмoстaлнoг дeфинисања прojeктног зaдaтка;
- Способност aдeквaтне примeне одговаралићих мaтeриjaла и сaврeмeнe тeхнoлoгиje;
- Способносткреативног и иновативног размишљања применљивог у конкретној
уметничкој продукцији;
- Разумевање услова и фактора ограничења који се јављају у процесу уметничке
продукције

2.

Оспособљеност за креативно решавање ликовних проблема у медијима слике
- Способност да самостално тумачи задатак и организује продукцијски рад на пројектима;
- Способност повезивања стечених знања из различитих области, њихове интеракције и
могућности примене у процесу решавања постављеног задатка;
- Способност да се у практичном раду на креативан начин примене теоријска знања, кроз
препознавање принципа и одговарајућу употребу метода визуелног обликовања у
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-

решавању конкретних задатака, стварајући везу између функционалних захтева и
естетских вредности;
Способност да лични естетски сензибилитет прилагоди конкретном пројектном задатку
Разумевање релевантних фактора тржишта који делују на уметничку продукцију и дист
дистрибуцију;
Способност за доношење самосталних идејних решењауз коришћење стручне литературе
и праћење савремених трендова у овој области.

3. Комуникацијске и презентационе вештине
- Способност јaснoг и компетентног изрaжaвaња свojих идejних решења кроз aдeквaтну
визуeлну и вeрбaлну прeзeнтaциjу и способност oпрaвдaња таквих решења у oднoсу нa
пројектне задатке;
- Способност коришћења вештине пословне комуникације и презентације којим се
афирмативно представља на тржишту струке за коју се школовао;
- Способност развијања основних професионалних комуникацијских способности
неопходних за успешно сналажење у разноврсним животним и пословним ситуацијама;
- Разумевање психолошких механизама и различитих нивоа деловања визуелних порука.
4. Друштвено хуманистички и културни контекст
- Разумење друштвених контекста у којима се уметност и култура продукују, анализирајући
друштво и механизме друштвене динамике кроз критички приступ и мишљење,
развијајући свест о толеранцији према различитим верским , националним, расним,
политичким идентитетима људи и заједница;
- Поседовање свести о релевантности демократског мишљења, одлучивања и комуникације;
- Познавање oснoвних психолошкихпроблема, општих знања о школама и правцима у
психологији, перцепцији, учења,креативности, памћења и заборављања, до општих теорија
личности и социјалне психологије;
- Препознавање и историјска контекстуализација уметничких дела;
- Способност уочавања стилске, тематске и језичке компоненте уметничких дела и
лоцирање, препознавање и тумачење у оквирима њиховог историјског настанка и у односу
на савремене токове тумачења.
- Демонстрирање способности критичке опсервације и евалуације културних феномена
који нас окружују, од објеката високе уметности и дизајна до продуката масовне културе;
- Познавање историје, улоге и одлике масовних медија у обликовању реалности и трендова
у савременом друштву;
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Семестар

Табела 4.2. Увид у покривеност исхода учења у оквиру обавезних и изборних предмета
I година
Друштвено
хуманистички
и културни
контекст

2

+

+

Историја уметности 1

2

Елементи и принципи форме 1

5

+
+

Дигиталне технике

5

Графичке технике 1

5

Цртање 1

5

Сликање 1

5

+
+
+
+
+
+

2

+

+

Историја уметности 2

2
5

+
+

+

Елементи и принципи форме 2
Фотографија

6

Графичке технике 2

5

Цртање 2

5

Сликање 2

5

Средњи Енглески језик

Први

Оспособљеност
за креативно
решавање
ликовних
проблема у
медијима слике

Комуникацијске
и презентационе
вештине

Наставни предмети

Основни Енглески језик

Средњи Енглески језик
Стручни Енглески језик

Други

Оспособљенос
т за уметничку
продукцију у
медијима
слике

ЕСПБ

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

II година
Стручни енглески језик

2

+

+

Психологија опажања

2

Историја модерне уметности 1

2

+
+

Цртање 3

5

Сликање 3

5

Вајање 1

5

Сликарске технике 1

5

Дигитална слика

Трећи

Енглески језик у уметности

Сликарске технике 2
Графичке технике 3

Четврти

Илустрација
Вајарске технологије

5

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

5

+

+

+

+

5

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

Историја модерне уметности 1

2

Психологија креативности

2

Цртање 4

5

Сликање 4

5

Вајање 2

5

+
+
+
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III година
Историја модерног дизајна
Психологија уметности

2

Пети

Превизуализација и анимација
Скулптура у покрету 1

+

4

Језик филма

2

Технологије АВ медија

6

Дигитални видео 1

5

Сликање 5

+

+

+

+

5

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

4

+

+

+

+

+

+

Анимирана видео графика
Скулптура у покрету 2

+

+

Теорија савремене уметности

Шести

Примењена психологија у
уметности

2

Проширени простор слике

6

+

+

+

+

Језик филма

7

Сликање 6

5

Дигитални видео 2

5

+
+

4

Стручна пракса

4

Завршни рад

4

+
+
+
+
+
+

+
+
+

Увод у визуелне ефекте

+
+
+
+
+
+

Аудиовизуелне композиције

+
+

У структури студиjскoг прoгрaмa, избoрни прeдмeти зaступљeни су сa 20% у oднoсу нa укупaн
брoj EСПБ бoдoвa нa oснoвним студиjaмa.

4.2. Одсек за уметност и дизајн има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу
програма студија.
Обезбеђење и унапређење квалитета Студијског програма Медији слике остварује се кроз високу
корелацију између наставних метода, исхода учења и критеријума оцењивања. Статутом су утврђене
надлежности и поступци за одобравање, праћење и унапређење квалитета студијског програма
Медији слике.
У надлежности Катедре за уметност у чијем је саставу студијски програм Медији слике је:
• Анализирање резултата студентске евалуације: настава, услови студирања (простор и
опрема), библиотека и ваннаставне активности и подршка, као и доношење закључака и
предлагања мера у циљу унапређења квалитета наставе;
• Преиспитивање и покретање поступка за побољшање и унапређење квалитета постојећих
студијских програма усклађених са развојем дисциплине и потребама тржишта рада;
• Перманентно преиспитивање и усаглашавање процеса наставе, наставних циљева и исхода
учења са ЕСПБ капацитетом наставних предмета;
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• Повезивање уметничких, научних, истраживачких и стручних пројеката са процесом наставе
на студијском програму;
• Имплементација закључака самовредновања и спољног вредновања као и спровођење мера
за унапређење квалитета;
• Иницирање партнерских односа са институцијама и организацијама заинтересованим за
реализацију пројеката у областима за које је компетентна Катедра за уметност (државни органи,
локална самоуправа, привредна друштва, невладине организације...)
Оцене студената на питања о вредновању предмета крећу се у распону од 4.48 до 4.96 на свим
годинама студија на скали од 1-5. Оцене студената о квалитету студијског програма у распону 8.97
до 9.59 по годинама студија на скали од 5-10.
Катедра за уметност систематски прати, оцењује квалитет студијског програма преиспитујући
усклађеност оквирних садржаја са очекиваним исходима учења наставних предмета, односно
компетенцијама које студент треба да стекне на крају дела наставе или целокупног процеса
образовања.
4.3. Високошколска установа редовно прибавља повратне информације од послодаваца,
представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о
квалитету студија и својих студијских програма.
Студијски програм Медији слике прати рад дипломираних студената и чланови одсека остају у
даљем контакту са већином студената ради добијања повратних информација од њихових
послодаваца о њиховом професионалном статусу, вештинама и адекватности знања која користе у
решавању свакодневних задатака. Путем интерактиве пдф анкете од послодаваца се траже резултати
процене свих знања, вештина и способности који су од значаја за успешно бављење професијом.
Поред ових информације се добијају и неформално у виду коментара или препорука које упућују
дипломци који раде као слободни/самостални уметници. Мишљења послодаваца су веома висока и
о томе сведоче и велики број институција и студија у којима су наши студенти остварили сарадњу
као што су: Музеј савремене уметности из Београда, Студентски културни центар из Београда,
Галерија Ремонт из Београда, Галерија Културног центра Рибница из Краљева, Културни центар
Пожега, Народно позориште, Позориште Пинокио, Радио-телевизија Србије, Прва Телевизија, као
и продукцијске куће Work in progres, Кошутњак филм, Погон; студији за постпродукцију Crater,
Digitalcraft, Дигиком, Iervolino studio, компанијам Нордеус и друге.
4.4. Високошколска установа обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању
квалитета студијских програма.
Ставови и мишљење студената о квалитету студијског програма утврђују се путем анонимног
упитника, који се спроводи једном годишње и кроз редовно интервјуисање представника студената
свих година. Учешће студената у оцењивању и осигурању квалитета студијског програма додатно
je обезбеђено и тиме што су представници студената активни учесници у систему обезбеђења
квалитета кроз органе и тела Одсека. Студенти оцењују квалитет студијских програма и на
седницама Студентског парламента Академије. Резултати свих анализа показују високе оцене по
свим критеријумима вредновања спроведеним кроз утврђене процедуре, те Катедра за уметност по
питању студијског програма Медији слике није имала потребу за применом превентивних ни
корективних мера.
4.5. Високошколска установа обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја
курикулума и њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских
установа.
Студијски програм Медији слике је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке,
науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и
упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру
европског образовног простора.
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Студијски програм Медији слике је заснован на вредностима Болоњске декларације. Усмерен на
процесе и исходе учења, чиме је проширен простор активног и креативног приступа настави и
отворена могућност континуираног унапређивања програма и праћења новина у струци. Полазишта
за конципирање циљева, исхода учења и садржаја наставе су медији слике које сусрећемо у
савременој светској ликовној пракси. Студијски програм је интегрисан, постоји хоризонтална и
вертикална повезаност предмета, односно студијских подручја. У процесу рада поштују се
индивидуалне посебности и потребе студената. Настава је заснована на савременим активним
методама рада. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа,
трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.
Карактер кључних студијских подручја програма у складу је са тенденцијама савременог
европског и ширег образовног простора као што су:
• Висока школа за уметност, Нова Горица, Словенија www.vsu.ung.si
са којом Одсек за уметност и дизајн има потписан уговор о сарадњи
• Академија примијењених умјетности, Свеучилиште, Ријека, Хрватска
са којом Одсек за уметност и дизајн има потписан уговор о сарадњи
• Hochschule für Künste, Бремен, Немачка,
https://zeitmedien.hfk-bremen.de/index.html
• University of Hertfordshire, Hatfield https://www.herts.ac.uk/courses/ma-animation
• Arts University Bournemouth, Visual Effects Design and Production,
https://ncca.bournemouth.ac.uk/courses/www.aub.ac.uk
https://aub.ac.uk/courses/ba/visual-effects-design-production/
https://www.surrey.ac.uk/undergraduate/digital-media-arts
У оквиру наставе и ваннаставних активности Студијски програм Медији слике остварује редовну
сарадњу са Музејом савремене уметности из Београда, Студентским културним центром из
Београда, Галеријом Ремонт из Београда, Галеријом Културног центра Рибница из Краљева,
Културним центром Пожега и многим другим чиниоцима савремене уметничке сцене. У оквиру те
сарадње студенти Одсека за уметност и дизајн реализују самосталне и групне изложбе, учествују у
званичним програмима (програм отварања обновљеног Музеја савремене уметности, редовна
излагачка сезона СКЦ, представа Снежна краљица Позоришта Пинокио из Београда, самосталне
изложбе у Дому омладине Београда итд)
У претходном периоду Студијски програм Медији слике је реализовао студентске праксе у
разним врхунским институцијама и установама културе са којима Одсек за уметност и дизајн има
потписане уговоре о пракси и сарадњи као што су: Народно позориште, Позориште Пинокио, Радиотелевизија Србије, Прва Телевизија, као и са продукцијским кућама Work in progres, Кошутњак
филм, Погон; студијима за постпродукцију Crater, Digitalcraft, Дигиком, компанијом Нордеус. Кроз
те остварене сарадње, студенти, у оквиру праксе, учествују као део тима под вођством стручњака у
сликарским радовима за потребе сценографије (у сликарницама и на објектима) и стичу увид у
најновије технологије обраде дигиталне слике и видео продукције и постпродукције.
Са Високом школом за уметност из Нове Горице (Словенија) и АПУ Свеучилишта из Ријеке
Одсек за уметност има потписане уговоре о сарадњи што отвара могућност сарадње, размене
студената, наставника, пројеката као и специфичних студијских програма.
4.6. Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин
размишљања, на дедуктивни начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у
практичне сврхе.
Курикулум студијског програма Медији слике формиран је на основама неопходним за
постизање дефинисаних образовних циљева. Књига предмета садржи исходе и циљеве
појединичних предмета који синхронизованим методолошким принципима доводе до исхода који
је у складу са самим курикулумом. Број ЕСПБ бодова усклађен је са обимношћу планираних
предиспитних и испитних задатака, фондом активне наставе и времена потребног за индивидуални
рад у оквиру сваког појединачног предмета.
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Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима у оквиру студијског програма
Медији слике. Пракса чини саставни део курикулума и дефинисана је у оквиру књиге предмета
бројем часова и бројем ЕСПБ бодова. Реализовањем праксе у реалном окружењу институција
културе, институција уметности, студијима који се баве визуелним стваралаштвом, студент
учествује у решавању конкретних пројектних задатака чиме стиче компетенције које му омогућавају
директно укључивање у свет уметности и креативне индустрије. Реализација праксе документована
је писаним извештајем о обављеној пракси.
План рада на предметима oствaруje сe крoз предавања, вежбе, друге облике групне и индивидуалне
наставе у рaчунaрским кабинетима, атељеима, радионицама; крoз стручну прaксу; и индивидуално
крoз кoнсултaциje и коректуре.
4.7. Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе
одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни јавности, у електронској форми и
усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитованих студијских програма.
http://vslpu.edu.rs/sr/
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Елементи
анализе

Категорија
процене

S
(Strengths):
Предности

Образовни
циљeви
студиjскoг
прoгрaмa и
њихoвa
усклaђeнoст
сa исхoдимa
учeњa

Образовни циљеви студијског програма усклађени су са
компетенцијама студената које одговарају I нивоу Националног
оквира квалификација Србије
Јасна визија студијског програма тј. образовни циљеви су
усмерени на то да студентима омогуће стицање општих и
специфичних компетенција које су предвиђене овим студијским
програмом

W

(Weaknesses): Недовољан број повратних информација од стране послодаваца
Слабости

Настављање рада на усклађивању циљева студијског програма са
потребама и захтевима тржишта и привреде.
O
(Opportunities Активније укључивање у актуелне привредне и друштвене
токове.
):
Могућности Могућност флексибилности наставника при креирању и
реализацији активности у оквиру студијског програма
Убрзани развој технологије и широког спектра занимања у
области креативне индустрије отежава благовремену
T
синхронизацију планова и програма рада са датим променама
(Threats):
због дужине трајања акредитационог циклуса.
Опасности

S
Међусобна
усаглашенос
т исхода
учења и
жељених
компетенциј
а

Вредност
процене

Опис процене

(Strengths):
Предности

W

Програмски исходи учења покривени су у оквиру обавезних
стручних предмета
Рад у мањим групама омогућава прецизно праћење постигнутих
резултата, што резултира флексибилношћу наставног процеса и
могућностима брзе и адекватне промене метода
Непрестана потреба за освавремењавањем материјалних

(Weaknesses): средстава за континуирано унапређење рачунарских система
Слабости

+++

++

+++

+

+++

++

O
(Opportunities Прошириванје обима стручне праксе.
):
Могућности
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T
(Threats):
Опасности

S
(Strengths):
Предности

Кoнтинуирa
нo
oсаврeмeњив
aњe
студиjских
прoгрaмa

W

Недовољна спремност послодаваца за сарадњу у области стручне
праксе

++

Стално праћење промена курикулума на сличним студијским
програмима у европском образовном простору

+++

Недовољна међусобна – хоризонтална повезаност студијских

(Weaknesses): програма на Одсеку за уметност и дизајн
Слабости

Moгућнoст брзe aдaптaциje прoгрaмскoг сaдржaja студијског
(Opportunities програма aктуeлним тeндeнциjaмa
):
Могућност учешћа у регионалним и европским пројектима и
Могућности конкурсима у области уметности

++

O

T
(Threats):
Опасности

Дужина трајања акредитационог циклуса

+++

++

4. Оцена и предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4
Квалитет студијског програма Медији слике
Студијски програм Медији слике је испунио стандард 4. Студијски програм Медији слике одржава
периодично састанке у оквиру Катедре за уметност, са званичним записницима (и одлукама) које
води шеф Катедре др ум Миодраг Кркобабић професор струковних студија из поља уметности и
секретар катедре ма Златко Милојичић предавач из поља уметности, извештаји се достављају архиви.
Поред текућих ствари, на састанцима се разматрају потребе Студијског програма Медији слике у
вези са планирањем активности везаних са процес самовредновања и предстојеће акредитације.
Након кадровских промена у претходном периоду и на основу потреба за изменама структуре
студијског програма Медији слике, унете су измене приликом реакредитације студијских програма у
тада Високој школи ликовних и примењених уметности струковних студија, данас Одсеку за
уметност и дизајн. На основу кадровских промена и размотрених захтева студената измењене су
структуре Студијског програма Медији слике и у наставу су укључени додатни часови везани за
Дигиталне 2Д и 3Д технике, Технологије AV медија и визуелне ефекте. Такође су и акредитоване
Мастер студије Аудиовизуелне композиције у оквиру Катедре за уметност као логични наставак
школовања студената који завршавају студијски програм Медији слике. Настава на студијским
програмима по новој акредитацији изводи се на Одсеку за уметност и дизајн од 2020/2021. школске
године. Полазна основа за припрему мастер студија била је осавремењавање и проширивање
материје која се обрађује на основним струковним студијама. Мастер студије се реализују као
посебан студијски програм посвећен аудиовизуелним композицијама, анимацији и визуелним
ефектима, на који се могу уписати и свршени студенти осталих студијских програма Одсека за
уметност и дизајн али и других високошколских институција.
У складу са Акционим планом за подстицај развоја IT сектора у високом образовању, који су
покренули Влада Републике Србије и министарски тим, унапређени су постојећи (ОСС Медији
слике) и уведени нови студијски програми (МСС Аудиовизуелне композиције) који повезују
уметност и дигиталне технологије са потребама креативних индустрија као што су индустрије
визуелних ефеката за продукцију аудиовизуелних садржаја и постпродукцију специјалних ефеката
за филм, TV, рекламну индустрију, видео игре и професионално је усмерен ка оспособљавању
студента за конкретна радна места.
Предложене мере и активности за наредни период:
• Периодично ажурирати наставне материјале за предмете на студијском програму;
• Континуирано осавремењавање метода наставе;
• Усавршавање наставног кадра кроз посете стручним семинарима, радионицама и уметничким
и научно стручним резиденцијама;
• Набавити нову и обновити постојећу опрему за извођење савремених метода наставе;
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• Повећати број сарадника и демонстратора;
• Укључити ИТ кадар у рад на пројектима сарадње са привредом и пројектима међународне

сарадње;
• Редовна информисаност наставног кадра о новим методама наставе.
• Пратити рад, искуства и стандарде иностраних школа

АУДИОВИЗУЕЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
Студијски програм Мастер струковних студија
Студијски програм мастер струковних студија Аудиовизуелне композиције се налази у области
ликовних уметности. Интердисциплинарнм приступом укршта најсавременија достигнућа из
области аудиовизуелних уметности, рачунарске графике и мултимедија и техничко-технолошког
поља. Програм мастер струковних студија Аудиовизуелне композиције се позиционира као
креативни део ИТ сектора (ICT) повезујући уметност и дигиталне технологије са потребама тзв.
Креативних индустрија за продукцију визуелних садржаја и постпродукцију специјалних ефеката
за филм, ТВ, рекламе и видео игре. Професионално је усмерен ка оспособљавању студента за
конкретнa раднa местa у оквиру савремене индустрије визуелних садржаја (VFX) зато што управо
највећи допринос у стварању нових радних места даје индустрија мултимедијалних дигиталних
садржаја за музичку, филмску и индустрију видео-игара (око 50%). Имајући у виду чињеницу да
тзв. Креативне индустрије, уз укључивање комплементарних делатности, чине око 10% БДП
Републике Србије, Влада је усвојила Уредбу о подстицајима за продукцију аудиовизуелних дела, а
дуплиран је и буџет за овај програм који обухвата продукцију свих облика дигиталних
аудиовизуелних садржаја.
Програм мастер струковних студија Аудиовизуелне композиције прати основне циљеве и стратешки
развој установљен Мисијом и Визијом ВШЛПУСС а сада Одсека за уметност и дизајн Београдске
академије који је базиран на континуираном унапређивању образовног процеса дигиталним
технологијама у циљу, како развоја и осавремењавања постојећих, тако и увођења нових студијских
програма. Континуирано праћење токова технолошког развоја ради унапређења и повезивања
традиционалних ликовних дисциплина (цртање, сликање, вајање, ликовна форма и графика) кроз
примену достигнућа у овим областима уводи савремене методе рада и изучавање анимације,
визуелних ефеката и бројних дигиталних форми. Изучавањем нових предмета и студијских подручја
која се баве компјутерски генерисаном сликом, студенти продубљују и проширују стечена ликовна
знања техничко-технолошким знањима и вештинама, стварајући способност употребе стеченог
знања у практичном раду као што је дигитална продукција у:
• Обради 2D слике и видео садржаја и постпродукцији визуелних ефеката,
• 3D моделовању и 2D и 3D анимацији као и продукцији визуелних ефектата,
• Проширени простор слике (Амбијентално сликање) – конципирано тако да представља спој
концепт дизајна (concept design) и мет пејнтинга (matte painting), који имају примену у
креирању environment-a – виртуелних окружења и амбијената за, такозване, креативне
индустрије (филм, рекламе, видео игре и визуелни ефекти (VFX).
• Дигиталног композитинга тј. визуелног уклапања разних елемената заснованог на
принципима композита, као што је green screen уклапање снимљеног материјала са
дигиталним елементима, колор корекције, рад са филмским и дигиталним материјалом у
продукцијском окружењу (pipeline).
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Студијска подручја која се изучавају на мастер струковниим студијама Аудиовизуелне композиције,
баве се компјутерски генерисаном графиком у филмској, ТВ и индустрији видео игара и обухватају
све што је потребно за разумевање модерне продукције специјалних ефеката (VFX), почев од
историјског увода, преко упознавања са тренутно водећим програмским пакетима, па до конкретне
поделе посла у VFX студију, чиме студенти стичу јасну идеју о томе у ком смеру треба да се
усавршавају. Сходно томе, Студијски програм мастер струковних студија Аудиовизуелне
композиције је професионално усмерен ка оспособљавању студента (VFX Генералиста) за
конкретна радна места у оквиру савремене VFX продукције и као такав је замишљен као увод у
различита занимања: VFX Artist/3D Generalist, 3D Modelar, Texturing Artist, Lighting Artist, Character
Rigger, 2D Animator, 3D Animator, Digital Effects Artist, Digital Compositor, Concept Artist, Matte
Painting Artist...
Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе
Струковни мастер студијски програм Аудиовизуелне композиције налази се у области ликовних
уметности. Траје две школске године, а реализација наставе је организована у четири семестра који
носе по 30 ЕСПБ. Укупна бодовна вредност студијског програма мастер струковних студија
изражена у европском систему преноса бодова јесте 120 ЕСПБ што збирно обезбеђује 300 ЕСПБ
студентима који су претходно завршили основне струковне студије (чија је укупна бодовна вредност
180 ЕСПБ). Структура мастер програма је направљена према дефинисаним циљевима и исходима
учења који се природно настављају и продубљују знања и вештине стечене на основним струковним
студијама на студијском програму Медији слике али је отворен, како за свршене студенте осталих
студијских програма Одсека за уметност и дизајн, тако и за заинтересоване кандидате са других
високих школа, који су завршили основне струковне студије чија је укупна бодовна вредност 180
ЕСПБ.
Свршени студенти добијају стручно звање Мастер струковни ликовни уметник.
Циљ студијског програма Аудиовизуелне композиције јесте образовање мастер струковних
ликовних уметника, засновано на развијању компетенција и постизању очекиваних исхода учења
предвиђених за мастер струковне студије и оспособљавање за наставак самосталног целоживотног
усавршавања у области ликовних уметности и програмима који се баве савременим аудиовизуелним
медијима. Кроз реализацију програма студенти проширују и продубљују основна знања, разумевања
и вештине и развијају ставове неопходне за продукцију и презентацију уметничког опуса у пољу
аудиовизуелних садржаја.
Циљеви Студијског програма мастер струковних студија Аудиовизуелне композиције заснивају
се на општим циљевима образовне делатности Одсека за уметност и дизајн, а то су:
- Прeнoшeњe стручних, умeтничких и нaучних знaњa и вeштинa;
- Унaпрeђењe умeтничкoг ствaрaлaштвa;
- Пружaњe мoгућнoсти пojeдинцу дa пoд jeднaким услoвимa стeкне висoкo oбрaзoвaњe пo
нajвишим стaндaрдимa;
- Остваривање очекиваних исхода учења на другом степену високог струковног образовања
за област ликовних и примењених уметности;
- Стицање професионалних компетенција, профила мастер струковни ликовни уметник,
препознатих на тржишту рaдa, чимe сe дoпринoси личној афирмацији и способности
појединца за тржишну кoнкурeнтнoст;
- Континуирано образовање и усавршавање током читaвoг живoтa;
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Оспособљавње студената за припрему, продукцију и постпродукцију радова у најразличитијим
савременим аудиовизуелним медијима одвија се кроз преношење стручних, уметничких и научних
знања, грађење ставова и развијање вештина и вредности, употребом активних, искуствених,
кооперативних и партиципативних метода рада:
- конципирањем предавања по принципима методе вербалног смисленог рецептивног учења уз
групне дискусије вођене од стране наставника и анализе случајева;
- практични рад студената у уметничким атељеима и рачунарским кабинетима у оквиру стицања
технолошких и техничких знања и вештина;
- пројектовање радних задатака у оквиру вежби усмерених на истраживање и упознавање
ликовног језика, материјала и средстава ликовних уметности, на такав начин да кроз
поливалентност решења и могућност експериментисања, омогућавају:
o развијање и неговање креативности у решавању проблема,
o развијање способности трансферне употребе знања стеченог у једном контексту на други
o развијање истраживачке вештине за прикупљање, селекцију и груписање информација
релевантних за рад;
- увођење у садржаје наставе неструктуираних радних задатака кроз које студенти развијају
способност арткулације идеје и самосталност у доношењу предлога и креативних решења
проблемских задатака;
- развијање способности рада у тиму кроз групне пројекте и стручну праксу;
- развијање способности критичког промишљања и доношења судова о свом и туђим радовима
кроз групне дискусије, индивидуалне и групне коректуре;
- модификовање елемената наставе на основу интеракције између студената и наставника;
Преношење знања и развијање вештина потребних за презентацију рада и професионалну
комуникацију одвија се кроз:
- неговање способности вербалног дефинисања ликовне проблематике и сопствених решења
конкретног проблема кроз групне дискусије, групне и индивидуалне коректуре;
- увођење радног дневника у предметима свих студијских подручја у ком студент скицира,
записује своје мисли и резултате истраживања ликовне проблематике којом се бави;
- вежбе чији је садржај симулација писања уметничких изјава за различите сврхе;
- преношење знања о презентацији уметничког опуса у различитим видовима и контекстима кроз
демонстрације и анализе адекватних примера и групне дискусије;
- развијање организацијских и извођачких вештина кроз практични рад на формирању
уметничког портфолиа и других видова презентације рада;
- развијање комуникацијских способности и стицање основних излагачких и радних искустава
кроз школску изложбу, студентске изложбе у јавном простору и стручну праксу
Преношење знања и развијање разумевања савремених и историјских ликовних пракси у продукцији
аудиовизуелних садржаја и ширег културног и друштвеног контекста кроз:
- предавања конципирана по принципима методе вербалног смисленог рецептивног учења уз
групне дискусије вођене од стране наставника и анализе случајева и вежбе усмерене на
продубљивање разумевања и развијање способности примене теоријских знања;
- подстицање и мотивисање студената да самостално истражују контексте према којима имају
афинитете и дефинишу своје ставове кроз практикум, семинарске радове и групне дискусије
чије теме настају кроз интеракцију наставника и студената;
Упознавање студената са основним етичким начелима струке и усмеравање студената да граде
ставове усклађене са тим начелима.
Курикулум мастер струковних студија Аудиовизуелне композиције формиран је тако да задовољи
све постављене циљеве. Студије трају две школске године. Реализација наставе је организована у
четири семестра, који носе по 30 ЕСПБ (укупна бодовна вредност 120 ЕСПБ).
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Листу предмета студијског програма Аудиовизуелне композиције чини 29 предмета од чега је 12
изборних. Од тог броја, одлуком о изборним предметима, студент изучава 20 предметa, што уз
Стручну праксу 1, Стручну праксу 2 и Мастер рад, чини укупан број од 23 предметa, од којих сваки
има одговарајући број ЕСПБ, при чему један бод носи 30 сати активног рада студента. Сви предмети
су једносеместрални, што значи да се изучава просечно шест предмета по семесту. Ради
равномерности оптерећења студената предмети су распоређени тако да број бодова које студент
оставарује по семестрима јесте 30 ЕСПБ. Основна изборност уметничких студија уграђена је у
главне предмете уметничке области образовно-уметничког поља у коме се налази студијски
програм.
Распоред извођења наставе је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно
изведеним предметима. Изучавањем интердисциплинарних предмета у оквиру више студијских
подручја студенти развијају визуелну перцепцију и ликовно мишљење као и способност ликовног
изражавања кроз медије дводимензионалне слике. Проширујући стечена знања и вештине визуелне
презентације студенти стичу технолошка и техничка знања и вештине из продукције и
постпродукције дигиталних аудиовизуелних садржаја и дигиталног композитинга. Изборни блокови
и групе предмета конципиране су тако да омогућавају студентима избор и менторско вођење за
реализацију Мастер рада кроз тзв. традиционалне ликовне дисциплине као што су Цртање и
Сликање које омогућавају изведбу Мастер рада у пољу Проширеног простора слике с једне стране,
или у пољу савремених аудиовизуелних медија, рачунарске графике и мултимедија што представља
спој Превизуелизације, Концепт дизајна (Дизајн карактера и Концепт арт) и Дигиталних
фабрикација, који имају примену у креирању 3D окружења и сцене, то јест, виртуелних окружења
и амбијената за, такозване, Креативне индустрије – филм, рекламе, видео игре, визуелни ефекти
(VFX), за менторско вођење реализације Мастер рада у пољу савремених Аудиовизуелних
композиција, с друге стране.
У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и
семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника и сарадника, циљ курса са очекиваним
исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета,
препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге
податке. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања
студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.
Саставни део курикулума мастер струковних студија Аудиовизуелне композиције је и практичан
рад (Практикум) који се остварује у Одсеку за уметност и дизајн у трајању од 120 часова, као и
Стручна пракса у трајању од 180 часова, која се остварује ван Одсека, у сарадњи са најзначајнијим
институцијама и продукцијским субјектима у предвиђеној области. Практична наства је кључни део
мастер струковних студија и због тога је синхронизовано воде предметни наставници Одсека за
уметност и дизајн и најистакнутији стручњаци у конкретним областима партнерских институција
где се одвија практична настава.
Мастер рад је обавезан да се ради на крају мастер струковних студија и изводи из стручне
уметничке области у којој је акредитован студијски програм Аудоивизуелне композиције.
Студент завршава студије израдом Мастер рада који се састоји од теоријско-методолошке
припреме неопходне за продубљено разумевање области из које се завршни рад изводи, Практичнo
истраживачког рада и израде самог рада. Предуслов изласка на завршни испит јесу положени
уметнички и стручно апликативни предмети на основу чега студент бира Ментора из стручне или
уметничке области са којим ради Мастер рад као посебан предмет који се полаже пред Комисијом
од три члана (Ментор и два члана из стручне или уметничке области). Након испуњених потребних
услова, Ментор одређује тему Мастер рада (уважавајући сугестије кандидата) и предлаже је
Наставном већу на усвајање, уз Комисију од три члана за преглед и одбрану рада.
Израда Мастер рада се одвија самосталним радом студента уз консултације са Ментором. Израда
коначног текста и техничко уобличавање завршног рада, мора бити у складу са Правилником о
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завршном раду БАПУСС-а. Пре одбране самог рада кандидат полаже теоријско-методолошке
основе. Сагласност за предају завршног Мастер рада кандидат добија потписом Ментора на
одобрење коначног предлога завршног рада. Затим следи полагање тј. одбрана завршног рада
(технички изведеног, одштампаног и укориченог). Коначна оцена завршног рада се изводи на основу
положене теоријско-методолошке припреме и оцене израде и одбране самог рада.
У структури студијског програма Аудиовизуелне композиције на мастер струкoвним студиjaмa у
пољу уметности, зaступљeнe су слeдeћe групe прeдмeтa: уметнички и теоријско-уметнички

стручно апликативни и остало.
Број предиспитних и испитних поена на предметима заснива се на критеријума, односно систем
оцењивања заснован је на мерењу исхода учења.
За сваки предмет прецизно је утврђен максималан број поена које студент може стећи током
наставних активности и он се креће у распону од 30 до 70 поена.
Квалитет рада и наставних активности студената врши се кроз анализу и процену:
-

Степена и квалитета усвајања и развијања знања и вештина;
Креативности и стваралачког мишљења;
Просуђивања, jacнoће израза и вештине комуникације;
Одговорности и професионалности;
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Радно оптерећење студената мерено бројем ЕСПБ бодова приказани је на Примеру
спецификације предмета Аудиовизуелне композиције у табелама, исказано у ЕСПБ бодовима,
засновано на оптерећењу студената неопходном за постизање исхода учења у формалном смислу.
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Број ЕСПБ
Услов
ПИ Превизуелизација
Циљ
предмета

Исход
предмета

Аудиовизуелне композиције

6

Мастер струковне студије
Аудиовизуелне композиције
др ум Миодраг Кркобабић, Професор сс из поља уметноси
др ум Миодраг Кркобабић, Професор сс из поља уметноси
Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Шифра предмета 4AV1 3aI

Проширивање и продубљивање искуства и знања, кроз нови приступ у разумевању, тумачењу и приказивању
визуелног материјала. Стицање знања о медијима, материјалима, принципима, процесима и поступцима у
проширеном пољу аудиовизуелне продукције. Oспособљавање студенaта да задатке идејно осмисле, реализују и
промовишу у складу са са савременим токовима у области AV продукције али и да науче да се континуирано
развијају, усавршаваjу, информишу и упознаjу са креативним тенденцијама у различитим дисциплинама и
примене знање на савременом тржишту. Студент треба да cтекнe знања: из припремe, планирања продукције и
презентацијe уметничких пројеката у пољу савремених медија и технологије; развије вештинy за правилaн избор
и адекватну употребу изабраног медија, у складу са задатом идејом, уз одговарајући избор материјала и опреме и
научи како да уобличи задатe, полазнe идејe, изради пројекат и оформи документацију на нивоу идејног пројекта.
Самосталност у изведби потпуног рада на појединачном уметничком пројекту (избор теме, план реализације,
организација рада и презентација). Познавање карактеристика различитих материјала и медија и могућност
повезивања у процесима грађења уметничког дела; Поседовање техничких вештина потребних за рад са
разнородним материјалима и медијима. Студент разуме: све фазе процеса осмишљавања, организације
продукције и презентацијe аудиовизуелних решења; препознаје: услове и факторе ограничења који се јављају у
процесу примене решења; примењује: осмишљена визуелна решења у оквиру важећих стандардa и нормативa;
способан: за тимско деловање и рад у различитим професионалним ситуацијама; јасно и разложно представљање
сопствене идеје; сагледа и спроведе све фазе у продукцији уметничког пројекта и реализује идеју у различитим
медијима и материјалу; презентује свој рад и познаје принципе успешне професионалне комуникације; продукује
уметнички пројекат у чијој се концепцији и визуелним решењима недвосмислено очитавају знање, вештине,
ставови и вредности развијени изучавањем целог студијског програма.

Садржај предмета

Теоријска
настава

Практична
настава,
Вежбе, ДОН

Кроз теоријска предавања, примере из ликовне праксе и демонстрације поступака студенти се упознају са
карактеристикама и начинима употребе различитих медија и материјала који се користе у савременој уметничкој
продукцији. Комбиновање и трансфернa употребa стeчених теоретских, стручних и практичних знања из области
ликовних техника али и нових, дигиталних медија. Уочавање и препознавање ликовног проблема уз коришћење
примера уметничких дела, креирање појединачних концепција уметничког пројекта из подручја проширених
медија, усвајање нових информација и прецизно формулисање задатака.
Практично обучавање кроз oспособљавање студенaтa за креативан рад и критички приступ, избор и правилну
употребу изабраног медија у складу са полазном идејом. Организовање рада на пројекту, од идеје, преко
планирања динамике појединачних сегмената продукције, до припеме презентације и промоције рада у области
савремене културе и мултимедија. У првим фазама наставног процеса акценат је на конципирању рада и прављењу
плана извођења, а касније увођење у реализацију. У последњим фазама процеса акценат је на упознавању са
процесима професионалне комуникације (конкурси, начини финансирања пројеката, медијске презентације и сл.)
Практични примери, задаци и вежбе употребе савремених медија у уметничким праксама. Примери решавања
ликовних проблема у технологији нових медија

Литература
1 Келнер, Даглас, Медијска култура, Београд, Клио, 2004
2 Вуксановић, Дивна, Филозофија медија, Београд, ФДУ, Чигоја штампа, 2007
3 Манович, Лев, Метамедији, избор текстова (превео Дејан Сретеновић), Београд, ЦСУ, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
2
/
/
/
Методе извођ. метода вербалног смисленог рецептивног учења; дијалошка метода; метода демонстрације;
наст.
искуствена метода; индивидуалне и групне коректуре и метода симулације ситуације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит поена
Актив. у току предавања
15
Презентација уметничког пројекта 20
Осмишљ. идејног пројекта
25
Усмена одбрана 10
Израда прој. документ.
Реализација пројекта
30
Број полагања / излазака на испит 1
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РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ СА ПЛАНОМ РАДА НА
ПРЕДМЕТУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. И 2021/2022.год.
Прeдмeт:
Наставник:

Аудио-визуелне композиције
Др Миодраг
Сара
Кркобабић
дник

EСПБ :
Сeмeстaр:

6
4

:
Нe
д.

Прeдaвaњa

број
часова:

Вeжбe
ДОН
Остало

број часова :
2
број
часова
:
5
број часова :
Појам MEDIUS. Oсновна начела медијске писмености. Jезик,
симболи, знак, значење – Комуникација. Практични примери и
задаци.
Практични примери употребе савремених медија у уметничким
праксама. Примери и задаци решавања класичних ликовних
проблема у технологији нових медија.

1

Медији и уметност

2

Технологија и уметност

3

Уметност у дигитално доба Посматрачка пракса

Однос оригинала и копије у дигитално доба. Настојање да
разумемо оно што видимо и гледамо. Раслојавање поља дискурса.

4

Уметност у јавном простору Ангажована уметност.

Друштвено ангажована уметност. Политички ангажована.
Екологија и уметност. Посебна ангажованост: Уметност маргине...

5

Интерактивност

Интерактивне дигиталне а/в инсталације, програми (МАХ МЅР) и
пратећа опрема. Вишеканалне пројекције.

6

Уметнички пројекти

7

Продукција мултимедијалних
уметничких пројеката

8

Израда концепта

9

Контекстуализација и избор медија

Стављање концепта у одговарајући контекст да би се дошло до
избора адекватног медија за реализацију уметничког дела

10

Продукциони и постпродукциони
системи и технике

Избор продукционих средстава Windows MacOS
Аналогни и дигитални фото апарати и камере. Слика. Звук. Светло.
Пратећа опрема.

11
12
13
14
15

Основе стратешког планирања и
писања пројеката - УМЕТНИЧКИ
СИСТЕМ
Основе стратешког планирања и
писања пројеката - УМЕТНИЧКИ
ДИРЕКТОР
Основе стратешког планирања и
писања пројеката - ШЕСТ
КЉУЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА
СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА
Основе стратешког планирања и
писања пројеката - КО СПРОВОДИ
ПРОЈЕКАТ
Основе стратешког планирања и
писања пројеката - СПРОВОЂЕЊЕ
- Рокови/Календар/Буџет

Увод у самосталан, критички приступ и избор као и правилну
употребу изабраног медија у складу са полазном идејом. Задаци и
вежбе.
Израда пројекта за продукцију мултимедијалног уметничког дела
Концептуализација и контекстуализација идеје
Појединачна истраживања - Концептуално истраживање и
вербализација идејног решења Како почетну идеју
концептуализовати

Уметничка сцена и тржиште. Позиција уметника као самосталног
ствараоца у оквиру система, институције или манифестације.
Позиција уметника као Уметничког директора у оквиру
институције или манифестације.
МИСИЈА – шта желимо да постигнемо
ВИЗИЈА - чему тежимо; SWOT анализа – снаге, слабости,
могућности и претње пројекту
КООРДИНАТОР + ТИМ = ПОДЕЛА ЗАДУЖЕЊА
Идентификација тзв. стејкхолдера – проналажење партнера и
спонзора
Организација, вођење и реализација пројекта. Координација и
администрација људи и буџета у области савремене културе,
уметности и мултимедија. Продукција завршног пројекта.
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ТАБЕЛА НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА И СТИЦАЊА ПОЕНА НА
ПРЕДМЕТУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. И 2021/2022.год.
Прeдмeт:

Аудиовизуелне композиције

Наставник:

Др Миодраг Кркобабић

Сарадник:

/

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
предиспитне активности
минимиум поена

EСПБ :

6

Семестар:

4

максимум поена

1

Активност у току предавања

5

15

2

Осмишљавање идејног пројекта и израда
пројектне документације

15

25

3

Реализација уметничког пројекта

16

30

36*
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ЗБИР ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА

1

ИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
начин полагања испита
минимиум поена
презентација пројекта
11

2

усмена одбрана

5

максимум поена
20
10

ЗБИР ПОЕНА ПРЕДИСПИТНИХ И ИСПИТНИХ
51**
100
ОБАВЕЗА
* Минималан збир поена предиспитних обавеза за стицање права на полагање испита
**Неопходан број поена за позитивну оцену
поени
0 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100

СКАЛА ЗА КОНАЧНУ ОЦЕНУ НА ПРЕДМЕТУ
оцена
оцена словима описно
5
није положио
6
довољан
7
добар
8
врло добар
9
одличан
10
одличан - изузетан

Прeдмeт:
Активности
Активност у току предавања
Осмишљавање идејног пројекта
Израда пројектне документације
Реализацијауметничког пројекта
Укупно

Аудиовизуелне
композиције

предавања

вежбе

ДОН

остало

2
1
/
/
Активна настава
Укупно сати припреме, рада на настави
бр. школских часова и рада код куће
15
15
10
35
10
35
10
50
45
135
Укупно
180
Укупно 180 сати 6 ЕСПБ
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ЛИТЕРАТУРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. И 2021/2022.год.
Наставник:

Др ум Миодраг Кркобабић

предмет

Аудио-визуелне композиције

Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници
1.

Увод у Аудио-визуелне композиције, уџбеник-скрипта у PDF формату за интерну употребу

2.

Пројекти у пољу уметности, уџбеник-скрипта у PDF формату за интерну употребу

Списак литературе која је доступна у библиотеци школе
1.

Келнер, Даглас, Медијска култура, Београд, Клио, 2004

2.

Манович, Лев, Метамедији, избор текстова (превео Дејан Сретеновић), Београд, ЦСУ, 2001

3.

Вуксановић, Дивна, Филозофија медија, Београд, ФДУ, Чигоја штампа, 2007

4.

Црнобрња, Станко, Естетика телевизије и нових медија, Клио, Београд, 2010

5.

Гаврић, Томислав, Естетика телевизије, РТС, Београд, 2010.

6.

Мек Квин, Дејвид, Телевизија, Клио, Београд, 2000.

7.

Шуваковић, Мишко, Дискурзивна анализа, Универзитет уметности, Београд, 2006.

8.

Шуваковић, Мишко, Епистемологија уметности, Orion Art.

9.

Естетика визуелних комуникација, Бранислав Попконстантиновић, ФТН - Нови Сад

Списак додатне литературе
1.

Riemschneider, Burkhard, ART NOW, Taschen, 2002.

2.

Blase, Christoph, Lars Bang Larsen, Astrid Wege, Art at the Turn of the Millennium, Taschen, 1999.

Списак линкова – база доступних студентима
1.

http://www.digitaltutors.com/subject/video-and-vfx-tutorials

2.

http://www.surfacedstudio.com/tutorials

3.
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Исхoди образовања на студијском програму Аудиовизуелне композиције груписани су у четири
целине:
1. Оспособљеност за уметничку продукцију аудиовизуелног садржаја
- Суштинско познавање и разумевање свих својстава аудиовизуелних медија;
- Способност да реализује слике употребом класичних ликовних и савремених визуелних
технологија, техника и материјала као и савремених дигиталних технологија;
- Способност да самостално тумачи задатак и организује рад на продукцијски сложеним
пројектима кроз повезивање стечених знања из различитих области, њихове интеракције и
могућности примене у процесу решавања постављеног задатка;
- Способност развијања самосталне уметничке праксе која подразумева продукцију и
презентацију дела у традиционалним и савременим аудиовизуелним медијима
- Способност креативног и иновативног размишљања применљивог у конкретној уметничкој
продукцији аудиовизуелних композиција;
- Разумевање услова и фактора ограничења који се јављају у процесу продукције
аудиовизуелних композиција.
2. Оспособљеност за креативно решавање ликовних проблема аудиовизуелних композиција
- Способност да вербално развија и артикулише идеје и да се ликовно изражава обликујући
аудиовизуелна дела која задовољавају естетске, комуникационе и техничке захтеве;
- Способност да развије уметничку праксу која подразумева продукцију и презентацију опуса
у проширеним медијима слике и продукцији аудиовизуелних садржаја и да развија свест о
контексту у оквиру којег би се његов рад могао развијати;
- Способност да демонстрира креативност у решавању ликовних и технолошких проблема;
- Способност да се у практичном раду на креативан начин примене теоријска знања, кроз
препознавање принципа и одговарајућу употребу метода визуелног обликовања у решавању
конкретних задатака, стварајући везу између функционалних захтева и естетских вредности;
- Способност да самостално тумачи задатак и организује продукцијски рад на пројектима
- Способност повезивања стечених знања из различитих области, њихове интеракције и
могућности примене у процесу решавања постављеног задатка аудиовизуелног садржаја.
- Способност да лични естетски сензибилитет прилагоди конкретном пројектном задатку
- Разумевање релевантних фактора тржишта који делују на уметничку продукцију и
дистрибуцију аудиовизуелног садржаја;
- Способност за доношење самосталних идејних решења уз коришћење стручне литературе и
праћење савремених трендова у овој области.
3.

Комуникацијске и презентационе вештине
- Поседује напредна знања и вештине презентације свог рада у различитим видовима и
контекстима;
- Способност да лични естетски сензибилитет прилагоди конкретном пројектном задатку;
- Способност за тимски рад и флексибилност у прилагођавању различитим пословним и
професионалним окружењима;
- Разумевање психолошких механизама и различитих нивоа деловања визуелних порука.

4. Друштвено хуманистички и културни контекст
- Способност да критички процењује свој рад и радове других користећи у аргументацији
знања и разумевање историјске и савремене ликовне праксе, теорије и ширег културног
контекста;
- Способност да разуме однос између публике и уметничког дела;
- Разумевање друштвених контекста у којима се уметност и култура продукују,
анализирајући друштво и механизме друштвене динамике кроз критички приступ и
мишљење, развијајући свест о толеранцији према различитим идентитетима људи и
заједница;
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-

Поседовање свести о релевантности демократског мишљења, одлучивања и комуникације;
Познавање oснoвних психолошких проблема, општих знања о школама и правцима у
психологији, перцепцији, учења,креативности, памћења и заборављања, до општих теорија
личности и социјалне психологије;
Препознавање и историјска контекстуализација уметничких дела;
Способност уочавања стилске, тематске и језичке компоненте уметничких дела и
лоцирање, препознавање и тумачење у оквирима њиховог историјског настанка и у односу
на савремене токове тумачења.
Демонстрирање способности критичке опсервације и евалуације културних феномена који
нас окружују, од објеката високе уметности и дизајна до продуката масовне културе;
Познавање историје, улоге и одлике масовних медија у обликовању реалности и трендова
у савременом друштву;

Табела 4.2. Увид у покривеност исхода учења у оквиру обавезних и изборних предмета студијског
програма Аудиовизуелне композиције

Семестар

I година
Оспособље
ност за
уметничку
продукцију
аудиовизуе
лног
садржаја

Оспособљеност за
креативно
решавање
ликовних
проблема
аудиовизуелног
садржаја

Комуникацијске
и презентационе
вештине

Друштвено
хуманистички
и културни
контекст

6

+

+

+

+

6

+

+

+

Медијска продукција

4
4

Дигитално 3Д моделовање

5

Практикум 1

5

+
+

+
+
+
+

+

Основе визуелних ефеката

+
+
+
+

6

+

+

+

+

6

+

+

+

+

Наставни предмети

ЕСПБ

Концепт дизајн 1
Дигиталне фабрикације 1

Први

Цртање 1
Сликање 1

Концепт дизајн 2
Дигиталне фабрикације 2

Други

Цртање 2
Сликање 2
Филмски стилови

4

Дигитална светла и материјали

5

Дигитална 3Д анимација

5

Стручна пракса

4

+
+
+
+
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Семестар

II година

Наставни предмети

ЕСПБ

Оспособљ
еност за
уметничку
продукциј
у
аудиовизу
елног
садржаја

Оспособљеност за
креативно
решавање
ликовних
проблема
аудиовизуелног
садржаја

6

+

+

Превизуализација

Трећи

Сликање 3

Друштвено
хуманистички
и културни
контекст

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

Експериментални филм

4

Теоријско уметничке основе
мастер тада

4

Дигитални АВ композит 1

5

Визуелне симулације

5

Практикум 1

5

+
+
+

6

+

+

+

+

Примењен истраживачки рад

8

Дигитални АВ композит

6

Мастер рад

6
4

+
+
+
+

+
+

+

Стручна пракса

+
+
+
+

Аудиовизуелне композиције

Четврти

Комуникацијске
и презентационе
вештине

Проширени простор слике

Сврха мастер студијског програма Аудиовизуелне композиције јесте образовање мастер струковних
ликовних уметника оспособљених за припрему продукције, продукцију, постпродукцију и
презентацију уметничког рада у медијима слике и аудиовизуелним медијима уз коришћење
класичних техника и материјала као и савремених информационих технологија. Сврха студијског
програма Аудиовизуелне композиције у складу је са основним задацима и циљевима Одсека за
уметност и дизајн: прeнoшeњe стручних, умeтничких и нaучних знaњa и вeштинa, унaпрeђењe
умeтничкoг ствaрaлaштвa, пружaњe мoгућнoсти пojeдинцу дa пoд jeднaким услoвимa стeкне висoкo
oбрaзoвaњe пo нajвишим стaндaрдимa, стицање професионалних компетенција препознатих на
тржишту рaдa, чимe сe дoпринoси личној афирмацији и способности појединца за тржишну
кoнкурeнтнoст и образовање током читaвoг живoтa.
Сврха мастер струковних студија Аудиовизуелне композиције проистиче из основних
струковних студија Медији слике, а то је образовање уметничких кадрова који могу да одговоре
захтевима духа времена и карактеру уметничког тржишта, кроз креативни ангажман у области
ликовних и аудиовизуелних уметности. У садржајима програма заступљени су сви медији слике које
препознаје савремена ликовна пракса, европски и светски програми образовања у области ликовних
и аудиовизуелних уметности и уметничко тржиште. Кроз савремени интердисциплинарни приступ
визуелном стваралаштву студенти имају прилику да интегришу и обједине најзначајнија достигнућа
савремене уметничке праксе отворене, како за слободно истраживање и експериментисање у
проширеном простору медија слике, тако и за конкретну практичну примену у тзв. Креативним
индустријама и креативном сегменту IT сектора.
Студијски програм мастер струковних студија Аудиовизуелне композиције проширује приступ
и помера границе у изучавању феномена слике у пољу аудиовизуелних садржаја и оспособљава
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студенте у складу са техничким и технолошким променама за практично укључивање у изазове
савремених комуникација сликом, чиме им обезбеђује компетенције потребне за савремену ликовну
и визуелну праксу, као и новонастале потребе на тржишту рада везане за проширени простор слике,
креативни део IT сектора и тзв. Креативне индустрије – телевизију, филм, позориште, маркетиншке
агенције, студије за филмску постпродукцију и продукцију видео игара. Такав приступ омогућава
формирање креативног профила способног за сложено расуђивање, флексибилан стваралачки рад и
критичко вредновање, али и за континуирано напредовање кроз учење, праћење, разумевање и
предвиђање културних, социолошких, технолошких и тржишних промена савременог друштва.
С обзиром на то да је језик медија слике примарни оквир комуникације савременог друштва који
се састоји од продукције аудиовизуелних садржаја, списак занимања којима се свршени студенти,
као будући професионалци, могу бавити јесте надпросечно разноврсан. Комбиновање предмета из
различитих интердисциплинарних области медија слике и продукције аудиовизуелних садржаја
према сопственим афинитетима и личним поетикама, омогућава развијање потпуно нових вештина,
тако да су свршени студенти у позицији да, као креативни стручњаци, обављају цео дијапазон
послова у продукцији и постпродукцији уметничких и аудиовизуелних садржаја.
Са изборношћу предмета и теме Мастер рада студенти се уводе у професију мастер струковног
ликовног уметника – у области проширених медија слике и области аудиовизуелног стваралаштва
(тзв. VFX генералиста). Програм мастер струковних студија Аудиовизуелне композиције јесте
замишљен као увод у различита занимања и професионално усмерен ка оспособљавању студента за
конкретно радно место у оквиру савремене уметничке продукције аудиовизуелних садржаја чиме
им се пружа могућност да остваре своју даљу каријеру али и даље стручно усавршавање.
Студијски програм мастер струковних студија Аудиовизуелне композиције конципиран је на
вредностима које доприносе развоју друштва по стандардима савременог цивилизованог света и
окренут је добробити друштва и појединца. Студенти се уче да активно учествују у развоју и
неговању уметничке и културне баштине друштва и да кроз сопствени рад и едукујући друге, дају
свој допринос квалитету живота појединца и квалитету комуникације у савременом друштву.
Реализација студијског програма превасходно је усмерена на стицање оних знања, разумевања и
вештина које непосредно доприносе конкретним циљевима, очекиваним исходима и постављеним
критеријумима за интерно и екстерно вредновање едукативних, стручних и уметничких
компетенција у процесу наставе и учења.
Програм је усклађен са европским и светским стандардима и трендовима у образовању кроз
усклађивање са сродним програмима страних високошколских установа.
4.2. Одсек за уметност и дизајн има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу
програма студија.
Обезбеђење и унапређење квалитета Студијског програма Аудиовизуелне композиције остварује
се кроз високу корелацију између наставних метода, исхода учења и критеријума оцењивања.
Статутом, Пословником o раду одбора за квалитет, утврђене су надлежности и поступци за
одобравање, праћење и унапређење квалитета студијског програма Аудиовизуелне композиције.
У надлежности Катедре за уметност у чијем саставу је студијски програм Аудиовизуелне
композиције је:
• Анализирање резултата студентске евалуације: настава, услови студирања (простор и
опрема), библиотека и ваннаставне активности и подршка, као и доношење закључака и
предлагања мера у циљу унапређења квалитета наставе;
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• Преиспитивање и покретање поступка за побољшање и унапређење квалитета постојећих
студијских програма усклађених са развојем дисциплине и потребама тржишта рада;
• Перманентно преиспитивање и усаглашавање процеса наставе, наставних циљева и исхода
учења са ЕСПБ капацитетом наставних предмета;
• Повезивање уметничких, научних, истраживачких и стручних пројеката са процесом наставе
на студијском програму;
• Имплементација закључака самовредновања и спољног вредновања као и спровођење мера
за унапређење квалитета;
• Иницирање партнерских односа са институцијама и организацијама заинтересованим за
реализацију пројеката у областима за које је компетентна Катедра за уметност (државни органи,
локална самоуправа, привредна друштва, невладине организације...)
Катедра за уметност систематски прати, оцењује квалитет студијских програма у пољу
уметности. Како је студијски програм Аудиовизуелне композиције акредитован 2020. године по
тренутним потребама студија у пољу уметности, као и потребама друштва за сада није указано на
недостатке оквирних садржаја са очекиваним исходима учења наставних предмета, односно
компетенцијама које студент треба да стекне на крају дела наставе или целокупног процеса
образовања.
4.3. Високошколска установа редовно прибавља повратне информације од послодаваца,
представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о
квалитету студија и својих студијских програма.
Студијски програм Аудиовизуелне композиције је почео са радом школске 2020/2021. године и
од почетка прати рад студената. Прва генерација уписаних студената је тренутно у фази израде
Мастер рада. Током студија поједини студенти су се запослили у студијима за постпродукцију
захваљујући специфичним знањима која су стејкли током студија на студијском програму
Аудиовизуелне композиције. Наставници Одсека остају у контакту са већином студената ради
добијања повратних информација од њихових послодаваца о њиховом професионалном статусу,
вештинама и адекватности знања која користе у решавању свакодневних задатака. Путем
интерактиве пдф анкете од послодаваца се траже резултати процене свих знања, вештина и
способности који су од значаја за успешно бављење професијом. Поред ових информације се
добијају и неформално у виду коментара или препорука које упућују дипломци који раде као
слободни/самостални уметници. Мишљења послодаваца су веома висока и о томе сведоче и велики
број институција и студија у којима су наши студенти остварили.
4.4. Високошколска установа обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању
квалитета студијских програма.
Ставови и мишљење студената о квалитету студијског програма утврђују се путем анонимног
упитника, који се спроводи годишње и кроз редовно интервјуисање представника студената свих
година. Учешће студената у оцењивању и осигурању квалитета студијског програма додатно je
обезбеђено и тиме што су представници студената активни учесници у систему обезбеђења
квалитета кроз органе и тела Одсека. Студенти оцењују квалитет студијских програма и на
седницама Студентског парламента Академије. Резултати свих анализа показују високе оцене по
свим критеријумима вредновања спроведеним кроз утврђене процедуре, те Катедра за уметност по
питању студијског програма Аудиовизуелне композиције није имала потребу за применом
превентивних ни корективних мера.
4.5. Високошколска установа обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја
курикулума и њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских
установа.
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Студијски програм Аудиовизуелне композиције је заснован на вредностима Болоњске
декларације и усмерен на процесе и исходе учења, чиме је проширен простор активног и креативног
приступа настави и отворена могућност континуираног унапређивања програма и праћења новина
у струци. Студијски програм Аудиовизуелне композиције нуди студентима најновија уметничка и
стручна сазнања па су полазишта за конципирање циљева, исхода учења и садржаја наставе медији
слике и аудиовизуелни медији које сусрећемо у савременој светској ликовној пракси.
Студијски програм је целовит и свеобухватан. Усаглашен је са другим програмима Одсека за
уметнст идизајн. Студијски програм Аудиовизуелне композиције је интегрисан, постоји
хоризонтална и вертикална повезаност предмета, односно студијских подручја. У процесу рада
поштују се индивидуалне посебности и потребе студената. Настава је заснована на савременим
активним методама рада. Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним
предметно специфичним стандардима за акредитацију. Такође, усаглашен је и са европским
стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања
дипломе и начина студирања.
Настава се реализује у малим групама кроз предавања, практични рад студената у уметничким и
рачунарским атељеима, групне и индивидуалне пројекте и стручну праксу. У настави се користе
активне, искуствене, кооперативне и партципативне методе наставе које омогућавају интеракцију
између наставника и студената, изједначавају процес наставе са процесом учења и погодују
специфичностима учења у области ликовних уметности.
Студијски програм Аудиовизуелне композиције је усклађен са савременим светским токовима и
стањем струке и уметности у одговарајућем уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним
програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног
простора. Карактер кључних студијских подручја програма у складу је са тенденцијама савременог
европског образовног простора као што су:
•

Висока школа за уметност, Нова Горица, Словенија www.vsu.ung.si
o са којом Одсек за уметност и дизајн има потписан уговор о сарадњи
• Академија примењених уметности, Свеучилиште, Ријека, Хрватска
o са којом Одсек за уметност и дизајн има потписан уговор о сарадњи
• Hochschule für Künste, Бремен, Немачка, https://zeitmedien.hfk-bremen.de/index.html
• University of Hertfordshire, Hatfield https://www.herts.ac.uk/courses/ma-animation
• Arts University Bournemouth, Visual Effects Design and Production,
o https://ncca.bournemouth.ac.uk/courses/www.aub.ac.uk
o https://aub.ac.uk/courses/ba/visual-effects-design-production/
o https://www.surrey.ac.uk/undergraduate/digital-media-arts
• Full sail Universitu https://www.fullsail.edu/
Реализовање студентске праксе је предвиђено у разним врхунским институцијама и установама
културе са којима Одсек за уметност и дизајн има потписане уговоре о пракси и сарадњи као што
су: Музеј савремене уметности из Београда, Народно позориште, Позориште Пинокио, Радиотелевизија Србије, Прва Телевизија, као и са продукцијским кућама и студијима за постпродукцију
Crater, Digitalcraft.
Са Високом школом за уметност из Нове Горице (Словенија) и АПУ Свеучилишта из Ријеке
Одсек за уметност и дизајн има потписане уговоре о сарадњи што подразумева размене студената,
наставника, пројеката као и специфичних студијских програма.
4.6. Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин
размишљања, на дедуктивни начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у
практичне сврхе.
Курикулум студијског програма Аудиовизуелне композиције формиран је на основама
неопходним за постизање дефинисаних образовних циљева. Књига предмета садржи исходе и
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циљеве појединичних предмета који синхронизованим методолошким принципима доводе до
исхода који је у складу са самим курикулумом. Број ЕСПБ бодова усклађен је са обимношћу
планираних предиспитних и испитних задатака, фондом активне наставе и времена потребног за
индивидуални рад у оквиру сваког појединачног предмета.
Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима. Пракса чини саставни део
курикулума и дефинисана је у оквиру књиге предмета бројем часова и бројем ЕСПБ бодова.
Реализовањем праксе у реалном окружењу институција културе, институција уметности, студијима
који се баве визуелним стваралаштвом, студент учествује у решавању конкретних пројектних
задатака чиме стиче компетенције које му омогућавају директно укључивање у свет уметности и
креативне индустрије. Реализација праксе документована је писаним извештајем о обављеној
пракси.
План рада на предметима oствaруje сe крoз предавања, вежбе, друге облике групне и индивидуалне
наставе у рaчунaрским кабинетима, атељеима, радионицама; крoз стручну прaксу; и индивидуално
крoз кoнсултaциje и коректуре.
Саставни део курикулума мастер струковних студија Аудиовизуелне композиције је и практичан
рад (Практикум) који се остварује у Одсеку за уметност и дизајн у трајању од 120 часова, као и
Стручна пракса у трајању од 180 часова, која се остварује ван Одсека за уметност и дизајн, у сарадњи
са најзначајнијим институцијама и продукцијским субјектима у предвиђеној области. Практична
наства је кључни део мастер струковних студија и због тога је синхронизовано воде предметни
наставници Одсека за уметност и дизајн и најистакнутији стручњаци у конкретним областима
партнерских институција где се одвија практична настава.
Мастер рад је обавезан да се ради на крају мастер струковних студија и изводи из стручне
уметничке области у којој је акредитован студијски програм Аудоивизуелне композиције.
4.7. Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе
одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни јавности, у електронској форми и
усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитованих студијских програма.
http://vslpu.edu.rs/sr/ линк ка правилнику о правилима студија
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирајусе и квантитативно оцењују следећи
елементи:
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Елементи
анализе

Категорија
процене

S
(Strengths):
Предности

Образовни
циљeви
студиjскoг
прoгрaмa и W
(Weaknesses):
њихoвa
усклaђeнoст Слабости
сa исхoдимa
учeњa

O

(Opportunities):
Могућности

Вредност
процене

Опис процене

Образовни циљеви студијског програма усклађени су са
компетенцијама студената које одговарају другом нивоу
Националног оквира квалификација Србије
Јасна визија студијског програма тј. образовни циљеви су
усмерени на то да студентима омогуће стицање општих и
специфичних компетенција које су предвиђене овим
студијским програмом

+++

Недовољан број повратних информација од стране
послодаваца

++

Настављање рада на усклађивању циљева студијског
програма са потребама и захтевима тржишта и привреде.
Активније укључивање у актуелне привредне и друштвене
токове.
Могућност флексибилности наставника при креирању и
реализацији активности у оквиру студијског програма

+++
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T
(Threats):
Опасности

S
Међусобна
усаглашенос
т исхода
учења и
жељених
компетенциј
а

(Strengths):
Предности

W
(Weaknesses):
Слабости

O

+

Програмски исходи учења покривени су у оквиру обавезних
стручних предмета
Рад у мањим групама омогућава прецизно праћење
+++
постигнутих резултата, што резултира флексибилношћу
наставног процеса и могућностима брзе и адекватне
промене метода
Непрестана потреба за освавремењавањем материјалних
средстава за континуирано унапређење рачунарских
++
система

(Opportunities):
Могућности

Прошириванје обима стручне праксе.

+++

T

Недовољна спремност послодаваца за сарадњу у области
стручне праксе

++

Стално праћење промена курикулума на сличним
студијским програмима у европском образовном простору

+++

Недовољна међусобна – хоризонтална повезаност
студијских програма на Одсеку за уметност и дизајн

++

(Threats):
Опасности

S
(Strengths):
Предности

Кoнтинуирa
нo
oсаврeмeњив
aњe
студиjских
прoгрaмa

Убрзани развој технологије и широког спектра занимања у
области креативне индустрије отежава благовремену
синхронизацију планова и програма рада са датим
променама због дужине трајања акредитационог циклуса.

W
(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности

T
(Threats):
Опасности

Moгућнoст брзe aдaптaциje прoгрaмскoг сaдржaja
студијског програма aктуeлним тeндeнциjaмa
+++
Могућнос тучешћа у регионалним и европскимпројектима и
конкурсима у области уметности
Дужина трајања акредитационог циклуса.

++

4. Оцена и предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4
Квалитет студијског програма Аудиовизуелне композиције
Студијски програм Аудиовизуелне композиције је испунио стандард 4. Студијски програм
Аудиовизуелне композиције одржава састанке на Катедри за уметност са званичним записницима (и
одлукама) које води шеф Катедре за уметност др ум Миодраг Кркобабић, професор струковних
студија и секретар ма Златко Милојичић, предавач из поља уметности, извештаји се достављају
архиви. Поред текућих ствари, на састанцима се разматрају потребе Студијског програма
Аудиовизуелне композиције у вези са планирањем активности везаних са процес самовредновања и
предстојеће акредитације. С обзиром на то да се настава на студијском програму Аудиовизуелне
композиције изводи од 2020/21. школске године и да су планови и програми рађени по актуелним
потребама тржишта креативне индустрије за сада нема назнака о потребама за унапређење квалитета.
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ДИЗАЈН
Студијски програм Мастер струковних студија
Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе
Мастер струковни студијски програм Дизајн према закону о високом образовању,
предвиђеним стандардима у поступку за акредитацију студијских програма и према закону о
националном оквиру квалификација, едукује мастер струковног дизајнера, чији је ниво
квалификација 7.1 према Закону о Националном оквиру квалификација Републике Србије ("Сл.
гласник РС", бр. 27/2018).
Мастер струковни студијски програм Дизајн налази се у области уметности. Спроводи и
развија циљеве дефинисане мисијом Одсека за уметност и дизајн, поштујући етичке и
професионалне норме савремене образовне установе. Мисију Одсека у пољу уметности (који је
следбеник Високе школе ликовних и примењених уметности), а то су индивидуација студената као
и њихово оспособљавање за тржиште рада и друштвено-корисну улогу, мастер студијски програм
Дизајн реализује кроз два модула која садрже уметничке, стручно-апликативне и друштвенохуманистичке групе предмета у законски предвиђеном проценту.
Свршени студенти добијају стручно звање Мастер струковни дизајнер. Ближа спецификација
стечених стручних компетенција и додељене квалификације дефинисани су у додатку дипломи за
једно од два могућа усмерења: Бренд дизајн и Просторни дизајн. Основни циљ студијског
програма јесте да се студенти усаврше и специјализују у складу са личним афинитетима као и
протребама креативне индустрије у оквирима одабраног модула, примењујући и интегришући до
сада стечена знања и креативне вештине, како би се оспособили за самостални, уметнички и тимски
креативни рад, као и за даљи професионални развој. Сврха мастер струковних студија Дизајна јесте
стицање нових компетенција студената, које прате промене, развој и потребе тржишта.
Предвиђено трајање програма је 4 семестра. Сваки семестар има 15 наставних недеља и носи 30
ЕСПБ. Укупан обим студијског програма Дизајн мастер струковних студија је 120 ЕСПБ.
Студентима који су претходно завршили основне струковне студије од 180 ЕСПБ збирно обезбеђује
300 ЕСПБ. Структура програма је дефинисана према циљевима и исходима учења који проширују
и надограђују знања и вештине стечене на основним струковним студијама БАПУСС-а Одсека за
уметност и дизајн, на студијским програмима Графички дизајн, Дизајн ентеријера и Медији слике,
али и за заинтересоване кандидате са других високих струковних школа.
Структура програма са два модула - Бренд дизајн и Просторни дизајн, обухвата обавезне,
заједничке и изборне предмете. Избором одговарајућег модула студент се опредељује за једно од
два могућа усмерења. Сви предмети на студијском програму Дизајн су једносеместрални. Распоред
предмета по семестрима омогућава поступно стицање знања и вештина из изабране области. Сваки
предмет има јасно дефинисане циљеве, исходе, опис облика активности на часовима активне
наставе, методе рада, литературу, начин оцењивања, дефиниснане предуслове за уписивање
предмета, број часова активне наставе и бодовну вредност исказану у складу са европским системом
преноса бодова (ЕСПБ).
Листу предмета на студијском програму Дизајн чини 32 предмета (обавезни и изборни), од којих
одабиром изборних предмета студент изучава 17 предметa, што уз Стручну праксу 1, Стручну
праксу 2, ПИР и Мастер рад, чини укупан број од 21 предметa. Однос различитих група предмета је
процентуално усклађен са препорукама Министарства просвете и КАПК-а, исто као и проценат
заступљености изборних предмета. Предмети су сврстани у следеће уметничке уже области: Дизајн
ентеријера, Сценографија, Индустријски дизајн, Графички дизајн, Фотографија, Примењена
графика, Графика, Цртање, Илустрација, Историја и теорија уметности.

86

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
Панте Срећковића 2, Београд www.vslpu.edu.rs
Број часова активне наставе по семестрима је 20, што подразумева усклађен однос предавања,
практичне наставе и других облика наставе. Стручна пракса је саставни део курикулума са 6 ЕСПБ
(3+3 ЕСПБ) која се одвија у професионалним условима и остварује у Одсеку за уметност и дизајн и
ван њега, у сарадњи са најзначајнијим компанијама у стручној области: агенцијама, студијима,
дизајн центрима, пројектантским бироима и архитектонским фирмама и слично. Стручна пракса се
оцењује нумеричким оценама од 5 до 10 и уписује се у пријаву, индекс и у додатак дипломи. Оцена
стручне праксе не улази у просек оцена студирања. Теоријско уметничкe основе Mастер рада у
трећем семестру дају основе за Уметнички истраживачки рад и теоријске оквире писаног дела рада.
Мастер рад је обавезан и ради се на крају мастер струковних студија, изводи се из стручне уметничке
области у којој је акредитован студијски програм мастер струковних студија Дизајн, у коме студент
обрађује конкретан проблем. Мастер рад носи 8 ЕСПБ.
Циљеви студијског програма Дизајн (са модулима Бренд дизајн и Просторни дизајн)
Студијски програм ДИЗАЈН, има за циљ стварање високообразовног кадра потребног за послове
Бренд дизајна, Просторног дизајна, дизајн намештаја и тотал дизајна на домаћем и дигиталном
интернет тржишту.
Преношењем уметничких, стручних, практичних знања и вештина циљ је студенту обезбедити
стручне компетенције, вештине и ставове у области дизајна које ће му омогућити професионално
обављање послова дизајнa самостално или у тиму.
Циљ студијског програма је у скаду са циљевим високошколске установе који поред едукације
предвиђају и сарадњу са привредом, културним институцијама, другим школама и државним
институцијама. У контексту циљева школе студијски програм има следеће циљеве:
•

Продубљивање сарадње са привредом (графичком индустријом, индустријом намештаја,
Креативном индустријом и другим заинтерсованим привредним субјектима). Рад на новим
пројектима са постојећим партнерима школе (Oracal polikarbonati, BeoExpo, Iкеа, Superdot,
Национална Географија, Прва ТВ, Ситологика, Еду Лаб Лего лига) као и иницарање нових
сарадњи путем сајмова и манифестација из области дизајна (Графима - Београдски сајам
графичке опреме, Београдски и интернационлни сајам намештаја, фестивал дигиталних
апликација и други локални и интернационални фестивали уметносити и дизјна). Циљ је
путем сарадње са компанијама унапредити знања студената и створити прилике за касније
запошљавање.

•

Одржавање сарадње са постојећим партнерима и културним институцијама (Музеј
Југославије, Срећна Галерија СКЦ, УК Стари град …) као и остваривање нових сарадњи.
Активности путем којих се врши додатна едукација о дизајну. Студенти радећи на овим
пројектима успостављају контакт са будићим послодавцима.

•

Продубљивање сарадње са другим високошколским установама кроз одржавање пројеката
(Београдска политехника, Висока текстилна школа, Висока електротехничка школа...) као и
иницирање сарадње са домаћим и иностраним школама.

Циљ студијског програма је да кроз школовање студената, укаже на друштвено-културолошки
контекст у коме дизајн егзистира и делује, подржавајући лични пут индивидуације, истовремено
га чинећи друштвено-корисним. Циљ високошколске установе / Одсека у пољу уметности је
усаглашавање развоја личности појединца, његове тежње за креативним и аутентичним
остварењем, са реалним потребама друштва и економије, артикулишући тако потребе појединца,
друштва и економског развоја.
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Основни циљеви студијског програма су:
• преношење релевантних неопходних стручних, уметничких знања и вештина за обављање
послова дизајнера
• пружање могућности појединцу да под једнаким условима стекне високо образовање по
највишим стандардима
• Стварање свести о друштвено-хуманистичком контексту унутар кога дизајн делује
• Стварање професионалне и етичке одговорности коју дизајнер у друштву има
• Стварање афирмативног односа према значају образовања током читавог живота
Испуњавањем ових циљева студијски програм обезбеђује појединцу да на креативан и квалитетан
начин функционише на тржишту рада где ће своја стечена знања користити побољшавајући и
доприносећи економским, друштвеним и културним активностима субјеката друштва.

Радно оптерећење студената мерено бројем ЕСПБ бодова засновано је на оптерећењу студената
неопходном за постизање исхода учења у формалном смислу, и приказано је у следећој табели на
спецификацији предмета Дизајн визуелног идентитета и Простор и облик на студијском програму
мастер струковних студија Дизајн:
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Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6
Услов
/

ДИЗАЈН
Бренд дизајн, Просторни дизајн
Мастер струковне студије
ДИЗАЈН ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА
Жељко Лончар, професор сс из поља уметности
Жељко Лончар, професор сс из поља уметности
/
Статус предмета ОБАВЕЗАН
Шифра предмета 5VI1 3О

- Упознавање студента са основним графичким елементима визуелног идентитета компанијe: знак,
логотип, пропратна графика, писмо, боја, основни корпус пословних папира и књига стандарда.
- Обезбедити студенту знања о „додирним тачкама„ бренда или компаније преко којих компанија
Циљ
комуницира са потрошачима и ствара ставра слику о себи. (Интернет презентација, флајери,
предмета
амбалажа, банери, просторорно обележавање, друштвене мреже и осталим начинима
комуникације..)
- Омогућити студенту знања о историјском контексту настанка и развоју визуелног идентитета
компаније кроз историју од почетка 20 века до садашњег тренутка.
Студент је способан да:
- Креира решење визуелног идентитета компаније
- Да дизајнира знак, логотип, пропратну графику, одабере колорит компаније, одабере
одоговарајуће писмо, уради корпус пословних папира и да дизајнира књигу стандарда на основу
Исход
делатности компаније или пројектног задатка
предмета
- Уради уради анализу додирних тачака преко којих компанија комуницира са потрошачима уз
помоћ које ће моћи да да предлог унапређења комуникације и имиџа компаније.
- Аргументовано објасни улогу визуелног идентитета у пословању компаније и комуникације са
потрошачима као и да предложи унапређење промоције и имиџа компаније уз помоћ графичког
дизајна
Садржај предмета
Теоријска настава се састоји из серије предавања о развоју корпоративног дизајна почетком 20
века. Анализа појаве индустријских знакова, анализа првог корпоративног дизајна за компанију
АЕГ. Предавања о дизајнерима средине 20. века који су дефинисали графичке стандарде (Паул
Теоријска
Ранд, Рејмонд Леви Саул Бас). Анализа корпоративног дизајна са појавом МТВ станице и развој
настава
тренда Флексибилног брендинга у дизајну са појавом дигиталних медија. Анализа и појава појма
Бренд. Улога брендова у свакодневном животу као и могућности утицаја на свакодневицу кроз
дизајн.
Практична
Практична настава се састоји од задатака где се од студента тражи да уради истражување и прикупи
настава (вежбе,
информације о одређеној компанији а који за циљ имају и комплетан предлог дизајна визуелног
ДОН, студијски идентитета компаније. Поред основног визуелног идентитета кроз задатке од студента се тражи да
истражива-чки
у зависности од компаније да предлог дизајна интернет странице, мобилне апликације или мање
рад)
билбор кампање.
Литература
1
2
3
4

Logo design workbook, Sean adams & jennifer Hopkins, ROCKPORT 2004
Design Literacy: Understanding Graphic Design, Steven Heller, ALLWORTH PRESS 2004
No rules logos, Stones John, ROTOVISION 2009
Brand Gap, Marty Neumeier, BRANDMAMA 2004
5 What is branding? Matthew Healey, ROTOVISION 2009

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
ПИР
Остали часови
3
1
/
/
/
Методе
Настава се реализује кроз предавања уз употребу пројектора и примера. Демонстрација
извођења
рачунараских програма путем пројектора. Анализа конкретних примера дизајна. Коректура радова.
наставе
Дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит поена
активност у току предавања
30
дизајн презентација 15
вежбе
40
реализација 15
укупно
70
укупно 30
Број излазака на испит

1
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РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ СА ПЛАНОМ РАДА
НА ПРЕДМЕТУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. и
2021/2022.год.
Прeдмeт:

ДИЗАЈН ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА МСС

Наставник:

Жељко Лончар

Сарадник:

Прeдaвaњa

број
часова:

Н
eд
.
1
2
3

3
Уводно предавање о предмету. Упознавање са
динамиком извођења наставе, планом и
програмом.
Знак као носиоц визуелног идентитета
комапније и бренда 1
Знак као носиоц визуелног идентитета
комапније и бренда 2

4

Логотип примери и анализа познатих логотипа 1

5

Логотип примери и анализа познатих логотипа 2

6

Елементи и функција пропратне графике у
креирању бренда.

7

Анализа типографије и класификација писама у
складу са потребама бренда.

8

Боја. Функција боје у стварању бренда. Како
можемо са колоритом да утичемо на емоције
корисника.

9

Корпус основних пословних папира

10

Упознавање са методом ”Brand Touchpoints” тј
местима и начина на који компанија комуницира са
својим корисницима и потрошачима.

11

Улога друштвених мрежа у промовисању бренда ,
компаније производа или услуге.

12

Амбалажа у функцији стварања бренда.

13

Анализа случаја и рада брендинг агенција

14

Анализа могучности интернет презентације у
функцији креирања бренда

15

Припрема за испит
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EСПБ :
/
Вeжбe
ДОН
Остало

Сeмeстaр:
број часова :
број часова :
број часова :

6
1
1
-

Вежба 1
Керирање знака комапније

Вежба 2
Керирање логотипа комапније и Израда
пропратне графике

Вежба 3
Одабир типографије
Креирање колорне палете
Израда визит карте, меморандума, фацикле
и коверте.

Вежба 4
Прављење стратегије и одабир кључних
места за дату компанију за које се ради
дизајн.
Осмишљавање кампање која се реализује
на друштвеним мрежама за потребе дате
компаније
Прављење мини књиге стандарда и
презентације
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ТАБЕЛА НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА И СТИЦАЊА ПОЕНА НА
ПРЕДМЕТУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. И 2021/2022.год.
Прeдмeт:

ДИЗАЈН ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

EСПБ :

Наставник:

Жељко Лончар

Семестар: 1

Сарадник:

1

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
предиспитне активности
минимиум поена
Предавања и ангажованост
15

2

Вежба 1

3

Вежба 2

4

Вежба 3

Вежба 4
5
ЗБИР ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА

1

2
ЗБИР ПОЕНА ПРЕДИСПИТНИХ И ИСПИТНИХ
ОБАВЕЗА

максимум поена

5
5

30
10
10

5
5
35

10
10
70

ИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
начин полагања испита
минимиум поена
Усмено уз презентацију
16

51

6

максимум поена
30

100

* Обележити минималан збир поена предиспитних обавеза за стицање права на полагање испита
** Обележити неопходан број поена за позитивну оцену

поени
0 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100

Прeдмeт:
Активности
Предавања
Вежбе
Семинарски
Рад код куће за вежбе
Рад код куће за испит
УКУПНО

СКАЛА ЗА КОНАЧНУ ОЦЕНУ НА ПРЕДМЕТУ
оцена
оцена словима
5
пет
6
шест
7
седам
8
осам
9
девет
10
Десет
Дизајн визуелног
идентитета
Активна настава
бр. школских часова
45 школских часова
15 школских часова
/
/
/
60 школских часова

91

предавања

вежбе

ДОН

остало

3
1
/
/
Укупно сати припреме, рада на настави и
рада код куће

90 сати
30 сати
120 сати
Укупно 180 сати 6 ЕСПБ
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ЛИТЕРАТУРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. И 2021/2022.год.
Наставник:

Жељко Лончар

предмет

ДИЗАЈН ВИЗУЕЛНОГ
ИДЕНТИТЕТА

Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници
1.
2.
Списак литературе која је доступна у библиотеци школе
1. Logo design workbook, Sean adams & jennifer Hopkins, ROCKPORT 2004
2. Design Literacy: Understanding Graphic Design, Steven Heller, ALLWORTH PRESS 2004
3. No rules logos, Stones John, ROTOVISION 2009
4. Brand Gap, Marty Neumeier, BRANDMAMA 2004
5. What is branding? Matthew Healey, ROTOVISION 2009
6.
7.
8.
Списак додатне литературе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Списак линкова – база доступних студентима
1.
2.
3.
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Студијски програм
ДИЗАЈН
Изборно подручје (модул)
Просторни дизајн
Врста и ниво студија
Мастер струковне студије
Назив предмета
ПРОСТОР И ОБЛИК
Наставник (за предавања)
Лидија Живковић, предавач из поља уметности
Наставник/сарадник (за вежбе)
Лидија Живковић, предавач из поља уметности
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
6
Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН
Услов
/
Шифра предмета 5PO1 3O
Циљ
- Упознавање са појмовима архитектонског простора и облика као и са начелима
предмета
стварања – од елементарних ка сложеним просторним системима.
- Развијање способности препознавања просторних елемената, њиховог међусобног
однос као и односа према окружењу.
- Развијање логичког и креативног мишљења, способности свеобухватног сагледавања и
читања тродимензионалног простора и унапређење имагинације.
Исход
Студент је способан да:
предмета
Разуме интеракцију људи и употребних предмета у датом простору
Разуме односа између човека и објекта и објекта и његовог окружења и начина на
који се простор односи према људским потребама и мери
Практично примени знање неопходно за индивидуално и креативно деловање
на концептуалном остварењу једноставних просторних форми
Развије критички приступ према тродимензионалној форми која интегрише
естетске аспекте, техничке захтеве изградње и потребе корисника.
Садржај
Основни принципи компоновања
предмета:
Пропорција – мерни однос делова композиције и однос делова према целини
Теоријска
Геометријска својства просторних форми (тело, површи и њихова композиција)
настава:
Сложен однос тела и простора, антропометрија
Симбол и облик – анализа, тумачење и примена
Практична настава (вежбе, ДОН, СИР)
Практични рад на изради макета и графичких радова
Литература
1.
Уметност и визуелно опажање, Рудолф Арнхајм; Универзитет уметности, Београд, 1998.
2.
Облик и простор у архитектури, Јирген Једике; Орион Арт, Београд, 2009.
3.
Увод у архитектонску анализу 1, Бранислав Миленковић, Грађевинска књига, Београд, 2008. год
4.
Увод у архитектонску анализу 2, Бранислав Миленковић, Грађевинска књига, Београд, 2008. год
5.
Увод у архитектонско пројектовање, др Горан Јовановић, АГМ књига, Београд, 2015. год.
6.
Визуелно опажање – јединство слике и појма, Рудолф Арнхајм, ; Универзитет уметности, Бгд, 85.
7.
Динамика архитектонске форме, Рудолф Арнхајм, ; Универзитет уметности, Београд, 1990.
8.
Архитектура и дисјункција, Бернард Чуми, Загреб, Агм књига, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
ПИР
Остали часови
2
2
/
/
/
Методе
Настава се реализује кроз теориски део – предавања , визуелне електронске
извођења
презентације, анализа пројектног задатка и проблематике, студија случаја,
наставе
истраживање и практичан део – индивидуалан рад студента при изради
макета уз неоходне консултације и коректуре.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит поена
Графички рад 2 x 10
20
Писмени део испита (тест) 40
Макета 4 x 10
40
укупно
70
укупно 30
Број излазака на испит
1
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РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ СА ПЛАНОМ РАДА НА
ПРЕДМЕТУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. и 2021/2022.год.
Прeдмeт:

ПРОСТОР И ОБЛИК

Наставник:

Лидија Живковић

Сарадник:

/
Вeжбe

Нeд.

Прeдaвaњa

број
часова:

2

ДОН
Остало

EСПБ :

6

Сeмeстaр:

1

број
часова :
број
часова :
број
часова :

2
/
/

Припрема за израду графичког
рада и макете
Тема 1. Тло – постављање
концепта
Тема 1. Тло – анализа, разрада,
цртеж

1

Анатомија простора

2

Јавни простор

3

Приватни простор

4

Утицај окружења

5

Употреба и организација

6

Просторни системи 1

7

Просторни системи 2

8

Примењена геометрија 1

9

Примењена геометрија 2

10

Глобални знакови

11

Симболи

12

Лепота и пропорција

13

Ленд арт – значење и примери 1

14

Ленд арт – значење и примери 2

15

Преглед и предаја графичких радова и
макета

Тема 1. Тло – 3д модел/макета
Тема 2. Зид – постављање
концепта
Тема 2. Зид – анализа, разрада,
цртеж
Тема 2. Зид – 3д модел / макета
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Тема 3. Кров – постављање
концепта
Тема 3. Кров – анализа,
разрада, цртеж
Тема 3. Кров – 3д модел /
макета
Тема 4. Подземни простор –
постављање концепта
Тема 4. Подземни простор –
анализа, разрада, цртеж
Тема 4. Подземни простор – 3д
модел/макета
Тема 4. Подземни простор – – 3д
модел/макета
Преглед и предаја графичких
радова и макета
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ТАБЕЛА НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА И СТИЦАЊА ПОЕНА НА
ПРЕДМЕТУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. и 2021/2022.год.
Прeдмeт:
Наставник:

ПРОСТОР И ОБЛИК
Лидија Живковић
Сарадник:

EСПБ :
6
Семестар: 1.

/

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
предиспитне активности
минимиум поена

максимум
поена

1

Графички радови

10

20

2

Макета

20

40

30

60

ЗБИР ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА

ИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
начин полагања испита
минимиум поена
1

Писмени испит

ЗБИР ПОЕНА ПРЕДИСПИТНИХ И ИСПИТНИХ ОБАВЕЗА

21

максимум
поена
40

51

100

* Обележити минималан збир поена предиспитних обавеза за стицање права на полагање испита
** Обележити неопходан број поена за позитивну оцену

поени
0 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100

СКАЛА ЗА КОНАЧНУ ОЦЕНУ НА ПРЕДМЕТУ
оцена
оцена словима
5
пет
6
шест
7
седам
8
осам
9
девет
10
десет

Прeдмeт:
Активности
Предавања
Вежбе
Семинарски
Рад код куће за вежбе
Рад код куће за испит
Испит
УКУПНО

ПРОСТОР И ОБЛИК
Активна настава
бр. школских часова
30 школских часова
30 школских часова
/
/
/
3 школска часа
60 школских часова

95

предавања

вежбе

ДОН

остало

2
2
/
/
Укупно сати припреме, рада на настави
и рада код куће

40 сати (Графички рад 2 x 20)
80 сати (Макета 4 x 20)
120 сати
Укупно 180 сати 6 ЕСПБ
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ЛИТЕРАТУРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. и 2021/2022.год.
Наставник:

Лидија Живковић

предмет

ПРОСТОР И ОБЛИК

Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници
1.
Списак литературе која је доступна у библиотеци школе
1.

Уметност и визуелно опажање, Рудолф Арнхајм; Универзитет уметности,
Београд, 1998.

Списак додатне литературе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Облик и простор у архитектури, Јирген Једике; Орион Арт, Београд, 2009.
Увод у архитектонску анализу 1, Бранислав Миленковић, Грађевинска књига,
Београд, 2008. год
Увод у архитектонску анализу 2, Бранислав Миленковић, Грађевинска књига,
Београд, 2008. год
Увод у архитектонско пројектовање, др Горан Јовановић, АГМ књига,
Београд, 2015. год.
Визуелно опажање – јединство слике и појма, Рудолф Арнхајм, ; Универзитет
уметности, Београд, 1985
Динамика архитектонске форме, Рудолф Арнхајм, ; Универзитет уметности,
Београд, 1990.
Архитектура и дисјункција, Бернард Чуми, Загреб, Агм књига, 2004.

8.
Списак линкова – база доступних студентима
1.
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Исходи образовања мастер студијског програма Дизајн
Знања, вештине и ставови које стиче студент на Студијском програму:
Теоријска знања
Развијају се кроз целокупно образовање и све групе предмета и тичу се:
• анализе датог задатка
• самосталног или тимског истраживања циљева датог задатка
• разлагања задатка на више једноставнијих целина
• реална процена и планирање времена неопходног за реализацију задатка
• анализа свих веза између дизајнера – клијента – корисника
• адекватна процена естетско-функционалног приступа решењу
• процена последица и користи у друштвеном контексту од датог дизајна
• синтеза теоријских и техничких знања и искустава при конципирању оригиналног дизајн
концепта - решења
• елаборација - јасна аргументација и комуникација решења
Техничке вештине
Подразумевају вештине потребне за реализацију концепта. Развијају се кроз реализацију радова и
вежби. То су:
• Знање рачунарских програма:
• израда 3Д штампаног прототипа, макете или дела макете,
• израда макете од папира или од других материјала као што су дрво, клирит, пластика,
форекс, алубонд…
• израда пробног штампаног отиска у одређеној графичкој техници на папиру или текстилу
Уметничке вештине
Развијају се кроз уметничке групе предмета и представљају умеће визуелног обликовања,
моделовања, осмишљавања дизајн-концепта, као и естетско-визуелног расуђивања.
Друштвено хуманистички и културни контекст
Као што је наведено, поред техничког и естетског оспособљавања студента за посао дизајнера,
друштвено-хуманистичка група предмета има за циљ да развије свест о одговорности коју дизајнер
има у друштву.
На основу наведених знања, вештина, способности и ставова произилазе следеће опште и
професионалне компетенције.
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Семеста
р

Табела 4.2. Увид у покривеност исхода учења у оквиру обавезних и изборних предмета студијског
програма Дизајн, на модулу Бренд дизајн
I година
Наставни предмети

ЕСПБ

Стицање
теоријских
знања

Ситоштампа

Први

Дигиталне фабрикације 1

7

Дизајн - функција и форма

6

Дизајн визуелног идентитета

6

Концепт паковања 1

5

Типографија и иденитет

6

+
+
+

Продукција
Дигиталне фабрикације 2

6

Други

Простор и догађај
Студијска фотографија

6

Концепт паковања 1

5

Илустрација у функцији бренда

5

Бренд дизајн

5

Стручна пракса

3

+
+
+

Друштвено
хуманистички и
културни
контекст

Развијање
техничких
вештина

Развијање
уметничких
вештина

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

Семеста
р

II година
Наставни предмети

ЕСПБ

Стицање
теоријских
знања

Развијање
техничких
вештина

Развијање
уметничких
вештина

+

+

Друштвено
хуманистички и
културни контекст

Трећи

Веб анимација
Дизајн за дигиталне медије Портфолио

7

Теорија модерног дизајна

5

Промоција бренда

6

Теоријско уметничке основе
мастер рада

5

Постпродукција фотографије

7

+
+
+
+

+

+

+

+

7

+

+

Графика у простору

6

Примењен истраживачки рад

6

Стручна пракса

3

Мастер рад

8

+
+
+
+

+
+
+
+

Четврти

Анимирана видео графика
Концепт типографија

+
+
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Семеста
р

Табела 4.2. Увид у покривеност исхода учења у оквиру обавезних и изборних предмета студијског
програма Дизајн, на модулу Просторни дизајн
I година
Наставни предмети

ЕСПБ

Стицање
теоријских
знања

Визуализација простора

Први

Дигиталне фабрикације 1

7

Дизајн - функција и форма

6

Дизајн визуелног идентитета

6

Цртеж

5

Простор и облик

6

+
+
+

Концепт дизајн окружења
Дигиталне фабрикације 2

6

Други

Просторна анимација
Студијска фотографија

6

Простор и догађај

6

Дизајн намештаја 1

4

Бренд дизајн

5

Стручна пракса

3

+
+
+

Друштвено
хуманистички
и културни
контекст

Развијање
техничких
вештина

Развијање
уметничких
вештина

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

Развијање
техничких
вештина

Развијање
уметничких
вештина

Друштвено
хуманистички
и културни
контекст

+

+

+
+

Семеста
р

II година
Наставни предмети

ЕСПБ

Стицање
теоријских
знања

Трећи

Основе сценографије
Дизајн за дигиталне медије Портфолио

7

Теорија модерног дизајна

5

Промоција бренда

6

Теоријско уметничке основе
мастер рада

5

Дизајн намештаја 2

7

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

Четврти

Дизајн расвете
Сценографија музејских
поставки

7

+

+

Графика у простору

6

Примењен истраживачки рад

6

Стручна пракса

3

Мастер рад

8

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
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Сврха струковног студијског програма је образовање мастер стуковних дизајнера који могу да раде
самостално или у компанији на пословима бренд дизајна, дизајна намештаја, просторног дизајна
или тотал дизајна.
Сврха студијског програма Дизајн и његова два модула Просторни дизајн и Бренд дизајн у складу
је са сврхом високошколске установе, а то је развој нових компетенција које прате развој и потребе
тржишта.
Стицањем компетенција Бренд дизајнера и Просторног дизајнера студијски програм развија
релевантне компетенције које појединцу нуде већу флексибилност на тржишту рад, а индустрији
образованији и продуктивнији радни кадар.
Сврха постојања студијског програма је да кроз образовање појединаца и промоцију дизајна дође до
превазилажења јаза који још у великој мери постоји између производње/услуга и дизајна на домаћем
тржишту. Стварање амбијента и културе повезивања малих и средњих привредника који имају
производњу или нуде услугу са квалитетним просторним и бренд дизајном који ће им помоћи да
одређени производ/услугу побољшају и ефикасније промовишу. Сврха модула је да у свом пољу
образује кадрове који ће имати компетенције да постојећим привредним актерима понуде услуге
дизајна адекватне њиховим потребама, које ће их позиционирати на тржишту, унапређујући њихово
пословање и делатност. Сврха програма је и да се кроз промоцију дизајна привредни актери
„едукују“ о користима постављања свог производа или услуге на нивоу бренда као и да у контексту
простора искористе све могућности просторног дизајна било у радном, продајном или промотивном
поростору. Сврха реализације Мастер студијског програма Дизајн јe:
•

Образовање младих струковних дизајнера који ће бити способни да се активно укључе у
послове графичког и просторног дизајнирања по завршетку студија.

•

Оспособљавање студентада за рад на конкретним задацима графичког дизајна у
функцији стварања или одржавања бренда.

•

Оспособљавање студента за рад на конкретним задацима пројектовања привремених
„Popup“ инсталација које имају функцију продајног, изложбеног објекта или штанда.

•

Оспособљавање студента за рад на свим задацима везаним за производњу и промоцију
комада намештаја. Од идеје до готовог производа, са свим неопходним графичкодизајнерским елементима неопходним за пласман тог производа на тржиште (визуелни
идентитет, паковање, интернет сајт, промотивни материјал у штампаном и дигиталном
облику, нулти прототип…).

•

Оспособљавање студента за реализацију изложбене поставке.

•

Стварање сарадње са мајсторима/занатлијама ради остваривања производње са идејом
повезивања и коришћења природних ресурса материјала, и пласирања готових
производа на домаћем или страном тржишту.

•

Стицање знања која омогућавају рад из Србије путем интернет платформи на пословима
дизајна за иностране компаније на глобалном тржишту, охрабрујући их тако да остану у
земљи. На тај начин високошколска установа има улогу у заустављању тренда где
дипломирани студенти одлазе из земље и привређују у другом економском систему.

•

Оспособљавање студента за израду концепта сценског простора намењеног
комерцијалном ТВ садржају
У контексту односа привреде и струковне школе сврха мастер програма је да се додатно
повежу приватни сектор и образовне институције кроз заједничке пројекте и сарадње.

•
•

У контексту културе и друштва сврха мастер програма је у повезивању са културним и
другим државним институцијама нудећи своја знања, услуге и искуства у функцију
промоције културе и других друштвено афирмативних вредности.
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4.2. Одсек за уметност и дизајн има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу
програма студија.
Обезбеђење и унапређење квалитета Студијског програма Дизајн остварује се кроз високу
корелацију између наставних метода, исхода учења и критеријума оцењивања. Статутом Београдске
академије утврђене су надлежности и поступци за одобравање, праћење и унапређење квалитета
студијског програма Дизајн.
У надлежности је Катедре за дизајн у оквиру које је студијски програм Дизајн:
Анализирање резултата студентске евалуације: настава, услови студирања (простор и
опрема), библиотека и ваннаставна подршке, као и доношење закључака и предлагања мера у циљу
унапређења квалитета наставе. Ове активности се редовно спроводе и евидентирају у годишњим
извештајима катедре за дизајн а до спајања са Београдском академијом БАПУСС, у годишњим
извештајима руководиоца студијског програма.
Преиспитивање и покретање поступка за побољшање и унапређење квалитета постојећег
студијских програма усклађеног са развојем дисциплине и потребама тржишта рада.
Перманентно преиспитивање и усаглашавање процеса наставе, наставних циљева и исхода
учења са ЕСПБ капацитетом наставних предмета се константно примењује. Резултати се евалуирају
кроз процес самовредновања у редовним годишњим анализама.
Повезивање уметничких и стручних пројеката са процесом наставе на студијском програму
врше се континуирано. Ове активности се редовно спроводе и евидентирају у годишњим
извештајима катедре за дизајн а до спајања са Београдском академијом БАПУСС, у годишњим
извештајима руководиоца студијског програма.
Имплементација закључака самовредновања и спољног вредновања као и спровођење мера
за унапређење квалитета извршене су благовремено.
Иницирање партнерских односа са институцијама и организацијама заинтересованим за
реализацију пројеката у областима за које је компетентна Катедра за дизајн континуирано се
примењује. Резултати ових активности су приказани у извештајима, детаљно наведени у оквиру
активности Пројект центра Одсека за уметност и дизајн у овом Извештају и публиковани на
интернет страници Одсека. Захваљујући овим делатностима студенти се подстичу да се
компетентно укључе у трежиште рада.
Курикулум је креиран уз поштовање стандарда предвиђених за основне струковне студије. Сваки
предмет поред јасно дефинисаних циљева и исхода, има дефинисане садржај предмета, наставне
методе и поступке за проверу знања и оцењивања, што је документовано кроз спецификацију
предмета у књизи предмета студијског програма. Активна настава је заснована кроз све облике
наставе: предавања, вежбе, практичну наставу / друге облике наставе, индивидалну и групну
наставу, методе очигледности и егземпларности, интерактивности, анализе примера, методу
демонстрације, монолошко - дијалошку методу наставе, индивидуалне и групне коректуре.
ЕСПБ бодови се додељују датом предмету на основу радног времена које је потребно просечном
студенту за стицање знања и вештина која су предвиђена исходима учења на датом предмету и
константно се проверавају. Начин додељивања бодова предметима на студијском програму доноси
се на основу анализе карактера наставе у односу на исходе учења, структуру и садржај предмета,
активности студената током наставе, облике и методе рада, и дефинисана је Правилником о
правилима студирања. Сваки предмет из студијског програма има вредност која се исказује ЕСПБ
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бодовима, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Један ЕСПБ бод представља укупно
радно оптерећење од 25 до 30 сати које би просечан студент требало да утроши у свим облицима
образовног процеса.
Број предиспитних и испитних поена на предметима заснива се на критеријума, односно систем
оцењивања заснован је на мерењу исхода учења.
За сваки предмет прецизно је утврђен максималан број поена које студент може стећи током
наставних активности и он се креће у распону од 30 до 70 поена.
Квалитет рада и наставних активности студената врши се кроз анализу и процену:
Степена и квалитета усвајања и развијања знања и вештина;
Креативности и стваралачког мишљења;
Просуђивања, jacнoће израза и вештине комуникације;
Одговорности и професионалности;

Катедра за дизајн, у оквиру које се налази студијски програм мастер струковних студија Дизајн,
систематски прати, оцењује квалитет студијског програма преиспитујући усклађеност садржаја са
очекиваним исходима учења наставних предмета, односно компетенцијама које студент треба да
стекне на крају дела наставе или целокупног процеса образовања.
Катедра за дизајн на редовним састанцима у току а нарочито на крају семестра прати рад и
активност студената у испуњавању предиспитних обавеза и на време упозорава о последицама
неиспуњавања. Квантитативни показатељи квалитета студијског програма утврђују се и на основу
података Студентске службе о успеху студената на испитима – Анализе пролазнисти
Анализе садрже податке о броју уписаних студената у школској години, број студената који су
положили испит по апсолутном критеријуму (број студената који су положили испит у односу на
број уписаних студената), проценат студената који су положили испит и просечну оцену студената
по предметима.
На основу Анализа пролазности Катедра за дизајн доноси закључке и разматра мере за
унапређење ефикасности студирања.
Поред тога, студентска служба даје и друге битне податке шефовима катедри и руководиоцу
Одсека и то: проценат дипломираних студената по студијским програмима (у односу на број
уписаних), просечно трајање студија у односу на претходни период, стопу одустајања студената од
даљег студирања, као и број студената који су уписали наредну школску годину према броју ЕСПБ
бодова.
Како је студијски програм Дизајн акредитован 2020. године у складу са тренутним потребама
студија у пољу уметности и дизајна, као и тржишта рада и савременим тенденцијама у дизајну, за
сада није указано на недостатке садржаја студијског програма са очекиваним исходима учења
наставних предмета, односно компетенцијама које студент треба да стекне на крају дела наставе или
целокупног процеса образовања.

4.3. Високошколска установа редовно прибавља повратне информације од послодаваца,
представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о
квалитету студија и својих студијских програма.
Студијски програм Дизајн је почео са радом школске 2020/2021. године и од почетка прати рад
студената. Прва генерација уписаних студената је тренутно у фази израде Мастер рада. Током
студија поједини студенти су се запослили у студијима за дизајн захваљујући специфичним знањима
која су стекли током студија на студијском програму Дизан (Бренд дизајн и Просторни дизајн).
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Наставници Одсека остају у даљем контакту са већином студената ради добијања повратних
информација од њихових послодаваца о њиховом професионалном статусу, вештинама и
адекватности знања која користе у решавању свакодневних задатака. Путем интерактиве пдф анкете
од послодаваца се траже резултати процене свих знања, вештина и способности који су од значаја
за успешно бављење професијом. Поред ових информације се добијају и неформално у виду
коментара или препорука које упућују дипломци који раде као слободни/самостални уметници.
Мишљења послодаваца су веома висока и о томе сведоче и велики број институција и студија у
којима су наши студенти остварили. Резултати показују висок степен задовољства послодаваца, а
писани коментари, предлози за унапређење и сугестије разматрани су на састанцима Катедре за
дизајн и инплементирани у програме стручних предмета.
4.4. Високошколска установа обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању
квалитета студијских програма.
Ставови и мишљење студената о квалитету студијског програма утврђују се путем анонимног
упитника, који се спроводи једном годишње и кроз редовно интервјуисање представника студената
свих година,. Учешће студената у оцењивању и осигурању квалитета студијског програма додатно
je обезбеђено и тиме што су представници студената активни учесници у систему обезбеђења
квалитета кроз органе и тела Одсека. Студенти оцењују квалитет студијских програма и на
седницама Студентског парламента Академије. Резултати свих анализа показују високе оцене по
свим критеријумима вредновања спроведеним кроз утврђене процедуре, те Катедра за дизајн није
имала потребу за применом превентивних ни корективних мера.
4.5. Високошколска установа обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја
курикулума и њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских
установа.
Студиjски прoгрaм Дизајн кoнципирaн je у склaду сa свим сaврeмeним стaндaрдимa у прoфeсиjи као
и сa нoрмaмa и стaндaрдимa Бoлoњскoг прoцeсa. Усклађеност студијског програма са релевантним
програмима у Европи, омогућава студентима високе стандарде у погледу услова уписа, начина
студирања, трајања студија, мобилности студената, услова преласка у наредну годину и стицања
дипломе.
Сaврeмeнa стручнa знaњa из oблaсти Дизајна континуирано се усклађују сa исходима образовања
aкрeдитoвaних иностраних студиjских прoгрaмa и признатим професионалним квалификацијама
дизајнера у међународном квалификационом оквиру.
Одсек непрекидно осавремењује садржај курикулума, пратећи:
развоје техничко технолошких иновација у области грађевинарства, грађевинских
материјала, стилских трендова и осталих иновација везаних за савремено грађевинарство и дизајн;
Иновације у техникама израде и презентације пројеката, што подразумава висок ниво
стручности, фексибилност и мотивисаност наставног кадра за константно усавршавање и
истраживање нових метода преноса знања студентима.
Константно усавршавање начина повезивања са студентима у циљу симулације реалних
пословних ситуација – ефикасност рада у студију и рада на даљину (онлине консултације) које
симулирају динамику реалних пословних задaтака, кроз вежбе предвиђене планом и програмом.
Упoрeдивошћу нашег студијског програма сa вишe студиjских прoгрaмa признaтих
уметничких школа, прe свeгa у Eврoпи, нуде се студeнтимa високи стандарди у погледу услова
уписа, начина студирања, трајање студија, мобилност студената, услова преласка у наредну годину
и стицања дипломе. Сaврeмeнa стручнa знaњa из oблaсти унутрашње архитектуре и дизајна на
студијском прoгрaму Дизајн ентеријера су у сталном усклaђивању очекиваних исхода сa исходима
образовања aкрeдитoвaних иностраних студиjских прoгрaмa, а тиме и достизање признатих
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професионалним квалификацијама дизајнера ентеријера у европском квалификационом оквиру
(EQF- European Qualifications Framework).
Високошколске установе на којима се образује профил дизајнера а са којима се мастер студијски
програм Дизајн Одсека за уметност и дизајн може упоредити су:
КONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design
MA Spatial Design
120 credits
https://www.konstfack.se/en/Education/Masters-Degree-Programmes/Design/Spatial-Design/
ual
University of Arts London
MA Graphic Branding and Identity
https://www.arts.ac.uk/subjects/communication-and-graphic-design/postgraduate/ma-graphic-brandingand-identity-lcc
Aalto University
Master's Programme in Contemporary Design
Master of Arts (Art and Design)
120 ECTS
https://www.aalto.fi/study-options/masters-programme-in-contemporary-design-master-of-arts
LASALLECollege of the arts
MA DESIGN
https://www.lasalle.edu.sg/programmes/postgraduate/ma-design
Parsons Academic
DESIGN AND TECHNOLOGY
Master of Fine Arts
https://www.newschool.edu/parsons/academics/?filter=mfa

4.6. Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин
размишљања, на дедуктивни начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у
практичне сврхе.
Курикулум студијског програма Дизајн формиран је на основама неопходним за постизање
дефинисаних образовних циљева. Књига предмета садржи исходе и циљеве појединичних предмета
који синхронизованим методолошким принципима доводе до исхода који је у складу са самим
курикулумом. Број ЕСПБ бодова усклађен је са обимношћу планираних предиспитних и испитних
задатака, фондом активне наставе и времена потребног за индивидуални рад у оквиру сваког
појединачног предмета.
Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима у оквиру студијског програма
Дизајн – Бренд дизајн и Просторни дизајн. Пракса чини саставни део курикулума и дефинисана је у
оквиру књиге предмета бројем часова и бројем ЕСПБ бодова. Реализовањем праксе у реалном
привредном окружењу пројектних бироа, грађевинских компанија, компанија које се баве
опремањем ентеријера, студент учествује у решавању конкретних пројектних задатака чиме стиче
компетенције које му омогућавају директно укључивање у тржиште рада. Реализација праксе
документована је писаним извештајем о обављеној пракси.
План рада на предметима oствaруje сe крoз предавања, вежбе, друге облике групне и индивидуалне
наставе у рaчунaрским кабинетима, атељеима, радионицама; крoз стручну прaксу; и индивидуално
крoз кoнсултaциje и коректуре.
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4.7. Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе
одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни јавности, у електронској форми и
усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитованих студијских програма.
http://vslpu.edu.rs/sr/
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Елементи анализе

Категорија
процене

S

Образовни
циљeви
студиjскoг
прoгрaмa и
њихoвa
усклaђeнoст
сa исхoдимa
учeњa

Вредност
процене

Опис процене

Образовни циљеви студијског програма усклађени су са
компетенцијама студената које одговарају другом нивоу
Националног оквира квалификација Србије

(Strengths):
Предности

+++
Јасна визија студијског програма тј. образовни циљеви
су усмерени на то да студентима омогуће стицање
општих и специфичних компетенција које су предвиђене
овим студијским програмом

W

Недовољан број повратних информација од стране
послодаваца

(Weaknesses):
Слабости

++

Настављање рада на усклађивању циљева студијског
програма са потребама и захтевима тржишта и привреде.

O

Континуирано укључивање у актуелне привредне и

(Opportunities): друштвене токове.
Могућности

+++

Могућност флексибилности наставника при креирању и
реализацији активности у оквиру студијског програма

T
(Threats):
Опасности

S
(Strengths):
Предности

W
(Weaknesses):
Слабости

Кoнтинуирaнo
oсаврeмeњивaњe O
студиjских
(Opportunities):
прoгрaмa
Могућности

T
(Threats):
Опасности

Отежано праћење квалитета професионалног рада
свршених студената кроз утврђене процедуре

+

Стално праћење промена курикулума на сличним
студијским програмима у европском образовном
простору

+++

Недовољна међусобна - хоризонтална повезаност
студијских програма на одсеку

++

Могућност повезивања са другим студијским програмим
у наредном циклусу акредитације кроз заједничке
предмете и пројекте
Moгућнoст брзe aдaптaциje прoгрaмскoг сaдржaja
студијског програма aктуeлним тeндeнциjaмa у дизajну
Могућност учешћа у регионалним и европским
пројектима и конкурсима у областима Дизајна
Ограничена материјалана средства за остваривање
ваннаставних активности које би одсек понудио широј
заједници (курсеви, радионице и сл.)
Мали број заинтересованих за други ниво студија
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4. Оцена и предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4
Квалитет студијског програма Дизајн
Студијски програм Дизајн мастер струковних студија креиран је у циљу стварања могућности
наставка школовања својим студентима и студентима других струковних високошколских установа
заинтересованим за други степен високог образовања у домену просторног и бренд дизајна.
Образовни циљeви студиjскoг прoгрaмa и њихoвa усклaђeнoст сa исхoдимa учeњa.
Образовни циљеви студијског програма усклађени су са компетенцијама студената које одговарају
II нивоу Националног оквира квалификација Србије. Јасно је дефинисана визија студијског
програма односно, образовни циљеви су усмерени на то да студентима омогуће стицање
специфичних компетенција које су предвиђене овим студијским програмом. Недовољан број
повратних информација од стране послодаваца путем утврђених упитника, овај пробелем студијски
програм решава прикупљањем ових информација на други начин, непосредним разговорима са
послодавцима. Константно се користе могућности усклађивања циљева студијског програма са
потребама и захтевима тржишта и привреде. Кроз вежбе и ваннаставне активности континуирано се
врши укључивање у актуелне привредне и друштвене токове. Константан и интензиван процес
модернизације технологије и производње условљава и осавремењавање студијског програма, како
би се образовали стручњаци који су потребни савременим предузећима.
Кoнтинуирaнo oсаврeмeњивaњe студиjских прoгрaмa сталним праћењем промена курикулума на
сличним студијским програмима у европском образовном простору.
Недовољна међусобна хоризонтална повезаност студијских програма Одсека преиспитана је и
редефинисана програмима у претходном акредитацоном процесу основних и мастер струковних
студијских програма у децембру 2018. године.
Искоришћене су могућности брзе адаптације програмског садржаја судијског програма Дизајн
ентеријера и Графички дизајн актуелним тенденцијама у струци. Могућности учешћа на
регионалним и светским конкурсима у области дизајна ентеријера примењују се на завршниј години
основних студија.
Ограничена материјлана средства отежавају остваривање оних ваннаставних активности које би
Одсек понудио широј заједници (попут курсева, радионица и сл.). Овакви програми захтевају
адекватан простор, додатну рачунарску и другу техничку опрему.
У наредном периоду треба предузети следеће активности ради очувања квалитета и унапређења
сегмената који у претходном периоду из објективних разлога нису могли бити задовољени:
•
Наставити перманентно и активно праћење и осавремењивање наставних садржаја, као и
унапређивати студијски програм у сарадњи са сродним акредитованим студијским
програмима на другим високошколским институцијама у земљи и Европи.
•
Интензивирати активности на редовном прикупљању информација о квалитету студијских
програма од стране послодаваца.
•
Наставити предузимање мера и активности за континуирано осавремњавање опреме атељеа
и рачунарског кабинета;
•
Интензивирати учешће студената у евалуацији наставног процеса (осигурање повратних
информација од студената, преиспитивање и усвајање њихових сугестија и предлога.
•
Наставити подстицање активности за учешће студената у пројектима од националног и
међународног карактера;
•
Обезбедити простор и опрему за активности попут радионица курсева итд. у монтажном
објекту који је додељен Одсеку.
Списак прилога је дат на крају стандарда 4 за свих пет студијских програма
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Показатељи и прилози за стандард 4:
Београдска академија на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 4, имајући у виду да
квалитет студијских програма обезбеђује кроз праћење и проверу њихових циљева, структуре,
радног оптерећења студентата, као и кроз осавремењивање садржаја и прикупљање информација о
квалитету програма на основу студентских анкета.
Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи
од 2011. године са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и
претходне 2 школске године
Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне
3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма. Ови подаци се израчунавају тако
што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели бројем
студената уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки
ниво студија.
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако
што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно
трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија.
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету студијског
програма и постигнутим исходима учења.
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама
дипломаца.
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у
наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по
предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се
утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу.
Опис стања, анализа и процена стандарда 5
Одсек за уметност и дизајн je утврдио процедуре за испуњавање овог стандарда и у потпуности их
спроводи чиме унапређењу квалитета и отклањању недостатака у реализацији наставе.
5.1. План и распоред наставе (предавања и вежби) усклађени су са потребама и могућностима
студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе.
Планови рада и распоред (предавања и вежбе) на предметима усклађени су са потребама и
могућностима студената. Студенти су упознати са њима пре почетка семестра. У циљу ефикаснијег
ажурирања планова рада по недељама, ажурирања литературе и транспарентног приказа
оцењивања на предметима, од 2015 уведен је у процедуру обезбеђења квалитета свеобухватни
образац (Лист наставника) који наставници редовно ажурирају.
Наставници студијских програма упоређивањем планираног (План рада по недељама) са
оствареним обимом (Извештаји наставника), анализом структуре и начином рада на предмету,
добијају јасну слику о степену испуњености циљева предмета, узимајући у обзир и резултате
студентских анкета који се односе на вредновање предмета и анкета дипломираних студентата о
квалитету наставе. Резултати ових анкета показују изузетно високе оцене у вредновању предмета
као и високе оцене дипломираних студената. Синхронизованост и усклађеност са осталим
предметима у курикулуму студијских програма је предмет константног преиспитивања у оквиру
састанака Катедри. Курикулуми предмета чине информациони пакет за студенте, који је доступан
на сајту Одсека за уметност и дизајн.
5.2. Настава на високошколским установама је интерактивна, обавезно укључује примере из
праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену
стечених знања.
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у
наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по
предметима као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се
утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу.
Конкретни стандарди наставе које спроводе наставници на студијским програмима Одсека за
уметност и дизајн су:
1. Јасно и компетентно упућивање у предмет у оквиру кога се јасно објашњава улога и
контекст датих знања и струковних компетенција која се стичу у оквиру сваког предмета
као и у коначном исходу студијског програма, као и начин оцењивања и оптерећење које
предмет носи.
2. Дијалошко - аналитички приступ којим се обрађује одређена тема или област и имају за
циљ да се студенти укључе у дискусију као и да се подстакну на потребу за теоретско
аргументованим сагледавањем тематских јединица.
3. На задацима из стварног пословног окружења уз употребу свих доступних иформација,
средстава и опреме, користећи стандарде и нормативе за рад у области уметности и дизајна,
студенти се уводе у процес рада припремајући се за будуће ангажовање у реалном
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окружењу. Уз конкретна питања за решавање задатака подстиче се њихова активност у
настави као и унапређење знања и вештина.
4. У индивидуалној комуникацији са студентом у току рада на вежбама и задацима као и пред
саму предају задатака и пројеката од студента се очекује и усмено аргументовано
образложење појединачних поступака што за циљ има развијање комуникацијских и
презентационих способности које су битне како са аспекта комуникације са клијентима и
послодавцима, тако и у циљу едукације самих корисника дизајна и уметничких дела, у циљу
успешне комуникације у тиму сарадника из разнородних дисциплина, у различитим
пословним ситуацијама.
5. Поред индивидуалног и групног приступа настави практикује се и подстиче ваннаставна
активност, где се студенти укључују у конкретне пројекте, радионице, изложбе и акције
које су релевантне за лично усавршавање и напредак унутар дициплине.
Катедра за уметност, Катедра за дизајн и Катедра за друштвено хуманистичке предмете у
обезбеђењу квалитета студијских програма тежиште стављају на праћење савремених тенденција
у оквиру струке, на праћење савремених тенденција у образовању (техничким и методолошким), и
константно ревидирају методе извођења наставе и преиспитује образовне циљеве, у складу са
актима Београдске академије.
5.3. Високошколска установа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра,
донесе и учини доступним студентима план рада који укључује:
– основне податке о предмету: назив, година, број ЕСПБ бодова, услови;
– циљеве предмета;
– садржај и структуру предмета;
– план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе);
– начин оцењивања на предмету;
– уџбенике, односно обавезну и допунску литературу;
– податке о наставницима и сарадницима на предмету.
Све информације о усвојеном академском календару, плану реализације образовног процеса,
распореду часова наставе и распореду полагања испита за текућу школску годину и сваки семестар
доступне су на интернет страници Одсека. Такође, на интернет страници Одсека су доступни
подаци о предметима: назив, година, број ЕСПБ бодова, услови, циљеве предмета, садржај и
структуру предмета и податке о наставницима и сарадницима на предмету.
На огласној табли и интерним видовима комуникације са студентима доступни су планови и
распоред извођења наставе са описом предиспитних обавеза и начин оцењивања на предметима.
Послове планирања, праћења и обезбеђења квалитета наставног процеса спроводе Руководилац
одсека, помоћник руководица за наставу и шефови катедри, а у складу са Правилником о
правилима студија.
На основу анализе показатеља на студијским програмима Одсека за уметност и дизајн
•
Распоред одржавања наставе објављен је правовремено на сајту Одсека;
•
Редовност извођења наставе била је у потпуности заступљена;
•
Редовност обављања испита била је у потпуности заступљена;
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5.4. Високошколска установа систематски прати спровођење плана наставе, као и планова
рада на појединим предметима, оцењује квалитет наставе и предузима корективне мере
за његово унапређење. Установа упозорава наставнике који се не придржавају плана
рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет наставе на потребу побољшања
и обезбеђују им потребно усавршавање.
Унапређење квалитета наставе укључује контролу одржавања предавања, вежби и других облика
наставе према плану и распореду рада, поштовање садржаја наставе, и контролу објективности
оцењивања стечених знања и вештина а конципирано тако да процењује остварене исходе учења,
који су усклађени са: циљевима, садржајима и обимом студијског програма.
Сви показатељи потврђују чињеницу да су предавања и вежве одржане по плану, да су планови
рада на предметима испуњени и да није било потребе за увођење корективних и пребентивних мера
на овом студијском програму. Сви наставници се придржавају планова рада на предметима и
постижу одговарајући квалитет наставе. Наставници и сарадници редовно подносе извештаје о
свом уметничком, научном и стручном раду, као и извештаје о одржаној настави и ваннаставним
активностима са примедбама и сугестијама које се преиспитују на надлежним Катедрама и
имплементирају у планове за наредну годину.
Наставници на Одсеку за уметност и дизајн су, поред ангажмана у оквиру наставе и у ваннаставним
активностима такође и активни учесници на уметничкој и дизајнерској сцени (домаћој и
међународној) што потврђују њихове рефернце и евалуација наставника. Наставници учествују у
раду комисија и других стручних тела Одсека. Такође, устаљена пракса Одсека за уметност и дизајн
налаже наставницима да сваких пет година презентују Наставно стручном већу своје активности у
претходном петогодишњем периоду. Ова документа су архивирана у документацији Одсека за
уметност и дизајн.
Студенти свих студијских програма Одсека су уз помоћ наставника и сарадника укључени у
пројекате који унапређују наставу У оквиру ових активности студенти добијају прилику да стекну
практична знања и своја прва радна искуства искуства под надзором и уз помоћ професора.
У оквиру наставног процеса на трећој години основних струковних студија и у летњем семестру
прве и друге године мастер струковних студија одвија се пракса која се изводи из области Ликовних
уметности, Примењених уметности и дизајна, у сарадњи са компанијама из уже области графичког
дизајна и дизајна ентеријера и Установама уметности и културе групно или по индивидуалном
ангажману студената. Праћење рада студената током праксе приказано је у оквиру дневника праксе
који садржи појединачне пословне задатке формулисане од стране представника компаније,
њихову динамику извођења и потребан број радних сати. Дневник праксе садржи све наведене
сегменте са спецификацијама и део је досијеа студената доступног у архиви Одсека за уметност и
дизајн.
Студенти се анкетирају о питњима о обављеној пракси а резултати се евалуирају у склопу
утврђеног процеса самовредновања. Послодавци и непосредни руководиоци тимова у којима
студенти обављају праксу периодично извештавају наставнике о способностима студената. Више
студената у претходне четири године, по завршетку студија запослено је у компанијама у којима је
обављало праксу.
Наставне методе у реализацији садржаја курикулума на студијским програмима Одсека за уметност
и дизајн у циљу достизања исхода образовања усмерене су на то да студентима омогуће стицање
општих и струковних компетенција. Наставници својим активним приступом и избором
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адекватних интерактивних метода наставе омогућавају креативан приступ у савладавању исхода
образовања пољу уметности и дизајна – ликовних уметности, аудиовизуелних композиција, дизајна
ентеријера, графичког дизајна, бренд дизајна и просторног дизајна. Техничко-технолошка опрема
задовољава стандарде за одвијањa наставе
Систематско праћење квалитета наставе указује да није било потребе за увођењем превентивних и
корективних мера.
Редовно се одржавају састанци Катедри на којима се резимира праћење квалитета свих активности
у наставном процесу и ваннаставним активностима на свим студијским програмима. Констатована
је недовољна опремељеност софтверско-технолошком опремом за праћење квалитета наставе, Из
тих разлога је током 2021. и 2022. Одсек за уметност и дизајн обезбедио је нову техничку подршку
за извођење наставе, што подразумева 20 рачунара најновије генерације, 2 фотоапарата, три видео
камере, чатири 3Д штампача, и 2 пројектора.
Систематично праћење и унапређење квалитета примењује се константно, општи квалитет наставе
је на високом нивоу.
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Категорија
Елементи анализе процене

S

Опис процене

Вредност
процене

Постигнућа наставник у уметничком, научном и
стручном раду

+++

Ограничено укључивање наставника у националне и
међународне уметничке и стручне пројекте

+

Активније укључивање у националне и међународне
(Opportunities): уметничке, научне и стручне пројекте и подизање
квалитета наставе кроз стручно усавршавање
Могућности

+

(Strengths):
Предности

W
(Weaknesses):
Слабости

Компетентност
наставника и
O
сарадника

T
(Threats):
Опасности

Недостатак адекватне материјалне пoдршке одсека за
додатно професионално и педагошко усавршавање
наставника

Наставне методе у реализацији садржаја курикулума на
студијском програму ДЕ у циљу достизања исхода
(Strengths):
образовања усмерене су на то да студентима омогуће
Предности
стицање општих и струковних компетенција
Недовољна опремељеност најсавременијом техничкоW
технолошком опремом за проверу степена разумевања и
(Weaknesses): усвајања градива од стране студената у току самога часа
Слабости
на коме се градиво презентује
Наставници својим активним приступом и избором
O
адекватних бесплатних инернет алата могу повећати
(Opportunities): интерактонст наставе и динамичнији приступ у
Могућности
савладавању исхода образовања

+++

S

Избор метода
наставе и
учења којима
се постиже
савладавање
исхода учења

T
(Threats):
Опасности

Систематско
праћење
квалитета

S
(Strengths):
Предности

W

Недостатак новијих материјалних ресурса за
имплементирање нових облика интерактивне наставе.
Редовно одржавње састанака наставног већа студијског
програма ДЕ и праћење квалитета свих активности у
наставном процесу
Још увек недовољна опремељеност софтверскотехнолошком опремом за праћење квалитета наставе.
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наставе и
корективне
мере

(Weaknesses):
Слабости

O

Систематично праћење и унапређење квалитета подиже

(Opportunities): општи квалитет наставе
Могућности

T
(Threats):
Опасности

Недовољна спремност послодаваца за сарадњу у области
давања информација о потребама у стварном пословном
окружењу за рад унапређења курикулума

++

+

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5:
- У наредном периоду потребно је наставити досадашње активности на унапређењу квалитета
наставног процеса. Предузимати мере и активности за боље опремање учионица и рачунарског
кабинета техничком опремом и формирање још једног рачунарског кабинета за извођење наставе;
- Перманентно и активно пратити и осавремењивати наставне садржаје, као и унапређивати методе
извођења наставе у сарадњи са сродним акредитованим студијским програмима на другим
високошколским установама у земљи и Европи;
- Наставити активности на прикупљању информација о квалитету студијских програма, потребних
компетенција за профиле струковни дизајнер Дизајнер ентеријера, струковни дизајнер Графички
дизајнер и струковни Ликовни уметник од стране дипломираних студената, послодаваца и
Националне службе за запошљавање;
- Наставити са укључивањем студенaтa у евалуацију наставног процеса (осигурање повратних
информација од студената, критике, сугестије и предлози које могу допринети повећању квалитета
наставе);
- Све административне процесе везане за наставу, испитну документацију и проверу квалитета
решити путем јединственог информационог система.
- Предузимати активности за учешће студената у ваннаставним пројектима националног и
међународног карактера;
- Поспешити – повећати број уписаних студената који се опредељују на наставак студија на
студијским програмима Мастер струковних студија.
Показатељи и прилози за стандард 5:
Београдска академија на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 5, имајући у виду
да садржај курикулума као и наставне методе за његову примену одговарају постизању циљева
одговарајућих студијских програма и исхода учења, а да се квалитет наставног процеса
обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у наставу, професионални рад
наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по предметима, као и праћење
квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе
није на одговарајућем нивоу.
Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе.
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних
компетенција наставника и сарадника
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Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери
резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у наставни
процес.

6.1. Одсек за уметност и дизајн, једини је у струковном образовању коме су сви студијски
програми у пољу уметности, и који остварује јединство образовног, уметничког,
уметничко истраживачког и професионалног (стручног) рада.
6.2. У марту 2018. је отпочео са радом Пројект Арт Центар школе, који има за циљ
координацију међународне и локалне сарадње и ваннаставних активности. Запослени
наставници су у протеклом периоду, поред рада на пројектима из својих области имали и
велики број активности кроз организовање пројеката сарадње на Одсеку и укључивање
студената у њихову реализацију.
Међународна сарадња
2018, Међународни уговор о сарадњи са Академијом уметности Нова Горица, Словенија
2018, Међународни уговор о сарадњи са Факултетом примењених уметности из Ријеке,
Хрватска
2018, Међународни уговор о сарадњи са Universitu of Georgia, School of Socioal Sciences,
Тбилиси, Грузија
2019, ECHE – ERASMUS+ CHARTER HIGHER EDUCATION
Међународна Е+ повеља – Акредитација за високо образовање ВШЛПУСС
2020, Иницијатива за упостављање сарадње сарадње са Hochschule Darmstadt, Немачка уз
посредовање Немачке службе за размену академских грађана (DAAD Бон) и DAAD
Информативног центра из Београда, са циљем размене студената и особља у области AV
медија, који се изучавају на студијским програмима Одсека за уметност и дизајн БАПУСС
и на студијском програму Покретне слике, Високе школе из Дармштата
2021, Споразум о сарадњи са Кинеско-Европском организацијом за културну размену и
сарадњу – Пут свиле.
2021, ECHE – ERASMUS+ CHARTER HIGHER EDUCATION
Међународна Е+ повеља – Акредитација за високо образовање БАПУСС
2022, Споразум о сарадњи са Iervolino Studios са седиштем у Србији, и продукцијским
студијима у Београду и Новом Саду
Локална сарадња
2019, Споразум о сарадњи са компанијом Nordeus (предузеће за пројектовање и развој
софтвера)
Одсек сарађује са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством
културе и информисања Републике Србије, Градом Београдом, амбасадама, домаћим и
иностраним културним центрима, ЕРАЗМУС+ канцеларијом за Србију, европским
институцијама у области високог образовања, високошколским установама, струковним
удружењима, невладиним организацијама, као и осталим јавним установама и приватним
привредним друштвима. ВСЛПУСС је у 2019. години остварио међународну акредитацију
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школе, тј. добијање Еразмус повеље за високо образовање а 2021. године Међународну
акредитацију Е+ повељу –за високо образовање добија и БАПУСС.
6.3. Катедре, на годишњем нивоу прикупљају Евалуационе листове наставника и сарадника
и на тај начин прате обим и квалитет њиховог уметничког и истраживачког рада.
Правилником о избору наставника и сарадника као и Минималним условима за избор у
звања наставника утврђени су критеријуми напредовања у виша звања, што је и систем
вредновања стручних референци. Наставници и ваннаставно особље су били врло активни
на уметничком и стручном плану што се види кроз велики број пројеката, изложби,
радионица, предавања, објављених стручних радова у земљи и иностранству,
комерцијалних реализацијa стручних и уметничких дела. Такође кроз учествовање и
вођење посебних стручних и уметничких пројеката, уметничко истраживачких радова и
радионица, учешћа на колонијама и добијеним наградама и признањима за уметнички и
стручни рад. Детаљни подаци се налазе у прилозима овог стандарда.
6.4. Одсек за уметност и дизајн je, у складу са националним и европским циљевима високог
образовања, у својој стратегији поставила је дугорочне циљеве: обезбеђења квалитета
унапређење високог образовања у области ликовних уметности и примењених уметности
и дизајна, побољшање уметничког, стручног и научно-истраживачког рада студената,
наставника ии ваннаставног особља као и развијање сарадње са сродним домаћим и
страним високошколским установама, привредним субјектима и јавним иституцијама.
На основу актуелних националних циљева развоја области културних индустрија, Одсек је
акредитовао нове студијске програме - мастер студије, у овој области.
6.5. Анализа активности научноистраживачког, уметничког и стручног рада указује да се
наставници баве истраживањима која су у вези са научним и уметничким областима из
којих имају звања, као и да резултате својих професионалних постигнућа укључују у
наставни процес. Ово је највидљивије у предметима из области уметности и дизајна у које
се имплементирају нове технологије, али се нова сазнања имплементирају и у наставу из
области друштвено хуманистичких наука.
6.6. Одсек подстиче и стимулише уметнички, научно-истраживачки и стручни рад
наставника што је утврђено Правилником о образовању стручном усавршавању и
оспособљавању запослених (прилог 6.4.), Правилником о раду Пројект центра (прилог 6.5.)
и кроз редовно разматрање извештаја наставника о раду, прати и вреднује резултате
уметничког стручног и научно-истраживачког рада наставника. Због обима података
детаљније информације класификованe су у табелама и прилозима који следе у овом
стандарду.
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У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују
следећи елементи:
Елементи
Категорија
Вредност
анализе
процене
Опис процене
процене

усаглашенос
т
образовног,
научноистра
живачког,
уметничког
и стручног
рада

S
(Strengths):
Предности

Наставници активно раде и развијају
своје стручне референце

+++

W
(Weaknesses):
Слабости

Динамика развоја нових технологија је
сталан финансијски изазов

+

O
(Opportunities):
Могућности
T
(Threats):
Опасности

перманентно
ст научног
истраживања
и
међународне
сарадње

+++

Брзина развоја дигиталних технологија

++

S
(Strengths):
Предности

Oснивањем ПројектАрт центра, Одсек
обезбеђује бољу координацију и
организацију локалне и међународне
сарадње

++

W
(Weaknesses):
Слабости

Недостатак сопствених средстава
узрокује мању финансијску подршку
наставницима и сарадницима
ангажованих на пројектима, што може
утицати на њихову мотивацију

++

O
(Opportunities):
Могућности

Добијањем Еразмус повеље за високо
образовање у 2020. Омогућено је даље
несметано учешће Београдске академије и
одсека у међународним пројектима.

++

T
(Threats):
Опасности
S
(Strengths):
Предности

праћење и
оцењивање
квалитета
научноистра
живачког
рада
наставника
и сарадника

Национална стратегија о развоју
културних индустрија и сектора
дигиталних технологија

W
(Weaknesses):
Слабости

Неравномерно укључивање наставника у
истраживање и међународну сарадњу
Наставници редовно достављају своје
Евалуационе листе
Специфичност уметничких референци
које још увек нису препознате и прецизно
класификоване по стандардима отежава
оцењивање њиховог квалитета
Неравномерна распоређеност кадрова у
пројектима. Преоптерећеност одређеног
броја људи и недовољна искоришћеност
осталих кадрова у пројектима

O
(Opportunities):
Могућности
T
(Threats):
Опасности

++

++

++

+
Непрепознавање специфичности
уметничке области у спецификацији
стандарда као и формулисању стручних
референци
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усаглашенос
т садржаја
научноистра
живачког
уметничког
и стручног
рада са
стратешким
опредељење
м земље и
европским
циљевима

S
(Strengths):
Предности

Континурирани рад на развоју студијских
програма у пољу креативних индустрија

+++

W
(Weaknesses):
Слабости

Немогућност суштинске измене
курикулума (некадашњих 20%) у
превише дугом акредитационом циклусу.

+

O
(Opportunities):
Могућности

Позиционирање Одсека као лидеара у
сруковном образовању кадрова у пољу
креативних индустрија

+++

T
(Threats):
Опасности

Недостак средстава за интензивије
повезивање са европским образовним
простором

S
(Strengths):
Предности

активно
укључивање
резултата
истраживања
у наставни
процес

Успостављен партнерски однос са
бројним образовном и привредним
субјектима у земљи и иностранству.

W
(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности
T
(Threats):
Опасности

++

Наставни процес се стално осавремењује
новим технологијама

+++
Све комплекснији ниво основне
дигиталне писмености потребне
студентима како би могли редовно да
прате наставу
Коришћење разних видова интерних
стимулација за уметнички, научноистраживачки и стручни рад
Немогућност суштинске измене
курикулума (некадашњих 20%) у
превише дугом акредитационом циклусу.

++

++

++

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6
- Одсек за уметност и дизајн има прилику да у оквиру Београдске академије пословних и
уметничких струковних студија практикује издавачку делатност, не само ради објављивања
уџбеника наставника одсека већ и разматрање могућности оснивања стручног часописа који би
могао доспети на SCII листу.
- Покретање система праћења, оцењивања и награђивања научно уметничког истраживања
наставника, као и оснивање фонда за финансирање раста и развоја нучно уметничког кадра.
- Интензивирање међународне сарадње у окриву програма Еразмус + и Цеепус. Донета је
Стратегија
интернационализације
БАПУСС-а
https://www.bpa.edu.rs/sr-latn-rs/strategijainternacionalizacije. Оснивање Пројект Арт Центра је важан искорак у координацији међународних
и локалних активности, са циљем да афирмише и унапреди знања из области уметности, да пружи
конкретан допринос укупном квалитету наставе и образовању на Одсеку за уметност и дизајн,
унапреди сарадњу са привредом, јавним установама, невладиним организацијама, струковним
удружењима и установама у земљи и иностранству, као и да успостави мрежу појединаца, установа
и организација из поља уметности ради пружања додатне подршке студентима у виду праксе и
повећања могућности за запошљавање.
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Показатељи и прилози за стандард 6:
Београдска академија на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 6,
имајући у виду да непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и
провери резултата научно-истраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом
укључивању у наставни процес. Београдска академија подстиче научно-истраживачки рад и
уметнички рад наставног кадра и узима у обзир његове резулате приликом избора у звање.
Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци
наставници стално запослени у високошколској установи.
Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у
текућим домаћим и међународним пројектима
Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у
претходној календарској години према критеријумима Министарства и класификације
уметничко-истраживачких резултата.
Табела 6.4. Списак SCI/ SSCI-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи
период. (Навести референце са редним бројем)
Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији
су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.
Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност
услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовноуметничког поља, као и однос
броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи.
Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене
резултате у научноистраживачком и уметничко-истраживачком раду.
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број
наставника и сарадника на високошколској установи.
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и
сарадника на високошколској установи.
Прилог 6.4. Правилник о образовању стручном усавршавању и оспособљавању запослених
Прилог 6.5. Правилник о раду Пројект центра
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ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
СТАНДАРД 7
КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

2022.
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Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу
јавног поступка, стварањем услова за перманентнo усавршавање и развој наставника и сарадника
и провером квалитета њиховог рада у настави.
7.1.
Квалитет наставника и сарадника на Одсеку за уметност и дизајн обезбеђује се доследном
применом услова и критеријума прописаних за избор на основу јавног поступка, као и стварањем
услова за перманентно усавршавање у току рада и провером квалитета рада наставника и
сарадника.
7.2.
Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се Правилником о избору наставника
(Прилог 7.1.) као и Минималним условима за избор наставника, доступни су јавности и оцени
стручне и шире јавности. Приликом избора наставника у звања Одсека придржава се прописаних
поступака и услова и тим путем оцењује уметничку, научну, истраживачку и педагошку активност
наставника. Одсек расписује конкурс за избор у звање наставника полазећи од потреба да се
наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин.
Наставник се бира за ужу научну, односно уметничку област.
Наставна звања на Одсеку за уметност и дизајн у оквиру Београдске Академије пословних и
уметничких струковних студија су: предавач, предавач из поља уметности, виши предавач, виши
предавач из поља уметности, професор струковних студија, професор струковних студија из поља
уметности, наставник страног језика, наставник вештина и сарадник у настави...
Испуњеност услова за избор у наставно звање струковних студија оцењује се на основу резултата:
1.
Научно-истраживачког, односно уметничког, стручног и професионалног доприноса,
2.
педагошког рада,
3.
постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-наставног
подмлатка.
4.
оцену о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске
установе.
Извештај о кандидатима за избор у наставна звања струковних студија заснива се на мерљивим
резултатима целокупног рада кандидата садржи наводе за оцену свих резултата рада и приказана
је у форми обрасца који је саставни део Правилника о избору наставника Извештај о кандидатима
за избор у наставно звање садржи наводе за оцену свих резултата рада и приказана је у форми
обрасца који је саставни део Правилника.
Приликом оцене способности за наставни рад и оцене резултата рада кандидата у настави узима
се у обзир и мишљење студената формирано на основу студентске анкете, у складу са
Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета Одсека за уметност и дизајн.
7.3.
Мерила за оцењивање учесника у наставном процесу су: редовност извођења наставе, редовност
одржавања консултација, поштовање термина за одржавање наставе, квалитет предавања и вежби,
однос према студентима, критеријуми наставника при оцењивању знања студената, квалитет и
доступност литературе предвиђене програмом предмета. Оцењивање учесника у наставном
процесу спроводи се једном годишње.
Путем анкета, извештаја наставника о научном и уметничком раду школа прати рад наставника и
сарадника и излази у сусрет наставницима приликом њихових уметничких активности (изложбе,
радионице, курсеви, семинари и друге уметничке и стручне активности).
Сарадник у настави бира се на одређено време. У звање сарадника y настави може бити изабрано
лице које испуњава услове прописaне Законом, односно ближе услове утврђене општим актом. За
сарадника у настави из уметничког поља може бити изабрано лице које има високо образовање
првог степена, укупну просечну оцену најмање осам и најмање девет (9) из групе предмета за коју
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се бира, са сарадником у настави закључује се уговор о раду на период од годину дана и може се
продужити на још годину.
7.4.
Промотивне активности Одсека се спроводе у виду организованих посета средњим школама са
презентацијом студијских програма Одсека. Такође организовање отворених врата Одсека,
представљање на Фестивалу уметности, културе и спорта ФОКУС која се традиционално одржава
на БАПУСС-у. Комуникација и оглашавање путем друштвених мрежа.
7.5.
Одсек за уметност и дизајн, у складу са својим могућностима обезбеђује наставницима и
сарадницима Одсека перманентну едукацију и усавршавање, путем учешћа на научним и
уметничким стручнимс куповима и за те намене у складу са могућностима Одсека обезбеђена су
потребна средства.
7.6.
Приликом избора нових наставника и реизбора наставника и сарадника у виша звања, Одсек
вреднује пројекте наставника у својој и сродним областима и повезивање искустава стечених у
раду ван Одсека са радом у образовању у оквиру наставе и ваннаставних активности.
Правилником о избору наставника и сарадника подробно је дефинисано вредновање стручних
референци и услови за избор и напредовање.
7.7. Приликом избора наставника спроводи се дугорочна политика ангажовања кадрова са
богатом научном стручном и уметничком праксом при томе водећи превасходно рачуна о
квалитету кандидата. Посебно се вреднују педагошке способности наставника приликом њиховог
избора односно реизбора.
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Елементи анализе

Категорија
процене

S

+++

Недостатак сарадника из привреде

+++

Веће ангажовање студената у статусу сарадника у
настави

++

Видљивост расписаних конкурса на сајту и у
јавним гласилима

++

(Strengths):
Предности

Рад наставника се прати анонимном анкетом

+++

W

Одсек нема материјалних могућности да у већој
мери подстиче активности стручног усавршавања

++

Створити услове за веће ангажовање наставника
на изради и реализацији пројеката

++

Недовољна заинтересованост наставника за рад у
стручним органима и њиховим активностима у
оквиру Одсека

+++

Наставници су спремни да уваже мишљење
студената и да примене корективне мере

++

W
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности

T
(Threats):
Опасности

систематско
праћење и
подстицање
педагошких
истраживачких
и стручних
активности
наставника и
сарадника
Уважавање
мишљена

Вредност
процене

Јасно правилником дефинисан процес избора
наставника и јавност поступка

(Strengths):
Предности

јавност поступка
и услова за избор
наставника и
сарадника

Опис процене

S

(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности

T
(Threats):
Опасности

S
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студената о
педагошком раду
наставника и
сарадника

(Strengths):
Предности

Студенти учествују у органима и комисијама
Одсека

W

Мали број студената који писмено образлажу
недостатке у настави

++

Редефинисати упитнике и ускладити са
упутницима Београдскје академије

++

Релативно мали број испитаника у појединим
студентским анкетама ствара слику која може
одступити од реалности

+++

(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности
T
(Threats):
опасности

Предлог мера и активности за унапређењеквалитета стандарда 7
•
Пратити примену у пракси Правилника о избору наставника БАПУСС-а и Минималних
услова за избр у звања.
•
Додатно упућивати чланове комисије за избор у звање наставника да се доследно држе
правилника о стицању звања са посебним освртом на педагошки рад.
•
Даље усавршавање упитника о вредновању педагошког рада наставника.
•
Перманентно подстицати стручно усавршавање запослених кроз учешће на изложбама,
колонијама, конкурсима, пројектима.
•
Ангажовањем у председништву КАСС тежити изједначавању законских регулатива која
би усагласила звања наставника на струковним и академских студијама.
Показатељи и прилози за стандард 7:
Београдска академија на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 7, имајући у виду
да квалитет наставника и сарадника обезбеђује планирањем и избором на основу јавног
поступка, стварањем услова за перманентнo усавршавање и развој наставника и сарадника и
провером квалитета њиховог рада у настави.
Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у
високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по
уговору)
Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи (радни
однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са
бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе
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Стандард 8: Квалитет студената
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин,
оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата
оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста.
Одсек за уметност и дизајн сваке године уписује студенте на прву годину студија у складу са
одобреним бројем студената дефинисаним у Уверењу о акредитацији студијских програма,
Дозволи за рад и по квоти за буџетска места коју одређује Влада Републике Србије на предлог
Београдске академије, а која је усклађена са просторним и кадровским капацитетима установе.
Одсек за уметност и дизајн потенцијалним студентима за упис на све студијске програме основних
и мастер струковних студија, као и већ уписаним студентима пружа релевантне информације и
податке о Београдској академији, студијским програмима, условима за упис и условима студирања,
у складу са Законом, Статутом, Правилницима и Одлукама Наставно-стручног већа и Савета
Београдске академије. Наведене информације јавно су доступне у на сајтовима Академије и одсека
и перманентно се ажурирају:
Студенти свих студијских програма могу пронаћи релевантне информације у вези студирања
(упис на студијски програм, упис у више године студија, организација наставе и испита, права и
обавезе студената) на web сајтовима Одсека у директном или електронском контакту са наставним
и ненаставним особљем (Правна служба, Студентска служба и рачуноводство), путем групних и
појединачних емаил обавештења и телефонским путем). Додатне информације кандидати и
студенти могу добити путем телефона, или лично у просторијама Академије, oдносно Одсека.
Студентима су на сајту су доступни и Информатор и Динамика наставе са каландаром активности.
Спроводи се информативни курс за све заинтересоване кандидате за упис на Одсек, где се симулира
испит за проверу склоности и способности. Пре расписивања конкурса организује се презентација
Одсека путем слања информатора средњим школама, организовањем пригодних изложби и
презентација на интернет страници и друштвеним мрежама. Прати се посећеност интернет
странице школе и број пратилаца на друштвеним мрежама.“Дан отворених врата” је редовна
активност уврштена у динамику рада Одсека где заинтересовани кандидати могу обићи Одсек,
учествовати у радионицама везаним за студијске програме и добити релевантне информациије о
профилима студијских програма и начину студирања. При селекцији студената за упис,
високошколска установа вреднује резултате постигнуте у претходном школовању и резултате
постигнуте на Испиту за проверу склоности и способности, у складу са законом и општим актом.
Избор кандидата за упис у прву годину студија првог степена обавља се према резултату
постигнутом на испиту за проверу склоности и способности и према успеху постигнутом у средњој
школи у четворогодишњем трајању. Ранг листе се сачињавају према укупном броју бодова сваког
кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. По основу општег
успеха постигнутог у средњем образовању, кандидат може освојити најмање осам (8), а највише
двадесет (20) бодова (збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима). Кандидат на
испиту за проверу склоности и способности може освојити највише осамдесет (80) бодова.
Једнакост и равноправност студената су загарантовани.
Избор кандидата за упис у прву годину студија другог степена обавља се према резултату
постигнутом на испиту за проверу склоности и способности и према успеху постигнутом на
основним струковним студијама. Ранг листе се сачињавају према укупном броју бодова сваког
кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. По основу успеха
постигнутог на основним студијама, кандидат може освојити највише двадесет (20) бодова.
Кандидат на испиту за проверу склоности и способности може освојити највише осамдесет (80)
бодова. Једнакост и равноправност студената су загарантовани.
Уписане студенте по пријему а пре почетка школске године, руководиоци катедри обавештавају
о начину студирања и правилима Болоњског система, оцењивању, преносу ЕСПБ бодова, упознају
студенте са обавезом праћења наставе и свим битним аспектима студија. На првом часу, сваки
наставник је у обавези да упозна студенте са следећим:
• Основним подацима о предмету: назив, година, услови, број ЕСПБ бодова;
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• Подацима о наставницима и сарадницима на предмету;
• Циљевима и исходима предмета;
• Садржајем и структуром предмета;
• Планом и распоредом извођења наставе (предавања и вежби);
• Начином оцењивања на предмету;
• Обавезном и допунском литературом.
Сви наставници и сарадници су у обавези да се објективно, коректно и етички односе према
студентима, што је регулисано Етичким кодексом. Студенти се оцењују помоћу унапред
објављених критеријума, правила и процедура, који им се презентују на почетку семестра.
Одсек на састанцима катедри анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме оцењивања
студената по предметима, а посебно: да ли је метод оцењивања студената прилагођен предмету, да
ли се прати и оцењује рад студента током наставе (у испуњавању предиспитних обавеза), какав је
однос оцена рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени и да ли се оцењује
способност студената да примене знање. Прати се да ли су методе оцењивања студената и знања
које су студенти усвојили у току наставно-научног и уметничког процеса усклађене су са
циљевима, садржајима и обимом акредитованих студијских програма. Успостаљен је систем по
коме се студенти, након сваке школске године, рангирају за финсирање на терет буџета према
резултатима у савлађивању наставног градива. Одсек путем анкета прати да ли је понашање
наставника коректном, да ли објективно оцењују студенте, да ли су професионални и да ли негују
коректан однос према студенту. Одсек проверава оцене студената по предметима а уколико дође
до неправилности у дистрибуцији оцена - сувише ниске оцене и неравномеран распоред оцена у
трогодишњем периоду - предузима одговарајуће мере. Прати се и проверава пролазност студената
по предметима, студијским програмима, годинама и предузимају се корективне мере у случају да
долази до неправилности у оцењивању. Методе оцењивања наставник прилагођава предмету
поштујући при том Правилник о правилима студија, показало се у пракси да претежно студенти
који на предиспитним обавезама остваре већи број поена, који су редовно долазили на наставу и
активно учествовали у истој показују већи ниво знање и на испиту. Разлог за то је што су већински
уметнички и стручно апликативни предмети код којих је број предиспитних поена већи у односу
на испитне поене. Одсек у складу са просторним могућностима обезбеђује студентима простор за
излагање радова, места за рад у библиотеци и простор за студентско организовање. Одсек
обезбеђује студентима организовање у Студенски парламент Београдске кадемије, који има
представнике у свим стручним телима Београдске кадемије и Одсека и учествују у одлучивању, у
складу са законом.

У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују
следећи елементи:
Категориј
Елементи
а
Вредност
анализе
процене
Опис процене
процене
Процедура пријема је јасно и прецизно дефинисана
+++
S
и доступна јавности
(Strengths)
+++
Организовање информативног курса
Процедура :
Предност Установљен и реализован дан отворених врата кад
пријема
+++
заинтересовани могу обићи одсек и разговарати са
и
студената
предметним професорима.
W
Недовољно средстава за оранизовање више пригодних
(Weakness изложби и штампање промотивних материјала
+
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es):
Слабости
O
(Opportuni
ties):
Могућнос
ти
T
(Threats):
Опасности
S
(Strengths)
:
Предност
и
W
Доступност
(Weakness
процедура
es):
и
Слабости
критеријум
O
а
(Opportuni
оцењивања
ties):
Могућнос
ти
T
(Threats):
Опасности
S
(Strengths)
:
Предност
и
W
Студентско
(Weakness
организова
es):
ње и
Слабости
учешћеу
O
одлучивањ
(Opportuni
у
ties):
Могућнос
ти
T
(Threats):
Опасности

Укидање хоризонталне повезаности струковних са
академским студијама.
Додатно информисати све потенцијалне студенате већим
присуством на друштвеним мрежама
Маргинализација културно уметничких вредности у
друштву
Негативна кампања о квалитету струковних студија
Процедура и критеријум и оцењивања студената
дефинисани. Студентима је на почетку сваког семестра
доступна информација о процедури и критеријумима
оцењивања на сајту и огласној табли.

++

+++
++
+++

+++

Мањи број наставника непружа довољно прецизних
информација о процедурии критеријумима оцењивања

+++

Перманентно повећавање доступности процедура и
критеријумима оцењивања

++

Недовољна заинтересованост мањег дела студената за
приступ информацијама о доступности процедура и
критеријума оцењивања.

++

Статутом и Правилником студентског парламента
регулисан је рад Студентског парламента и учешће у
свим органима, студентима се пружа подршка у раду

+++

Услед промене чланова на годишњем нивоу отежан је
континуитет рада Студентског парламента

++

Успостављање сарадње са Студентским
парламентима из осталих сродних високо образовних
институција.

+++

Недовољно учешће Студенатског парламента у раду
Студентске конференције академије струковнихстудија
Србије

++
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Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8:
Потребно је циљано интензивирати активности Одсека на промоцији студијских програма како
би се одржао тренд пораста броја заинтересованих кандидата за упис на основне и мастер
струковне студије.
Инструирати део наставника да прецизније објасне процедуре и критеријуме оцењивања.
Установити програмске циљеве и процедуре координације Пројект арт центра како би студенти
благовремено добијали информације везане за пројекте у којима Одсек учествује и институције са
којима Одсек сарађује и били стимулисани да у њима учествују.
Подстицати и мотивисати студенте за активније учешће у Студентском парламенту и учешће у
одлучивању.
Показатељи и прилози за стандард 8:
Београдска академија на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 8, имајући у виду
да се квалитет студената обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин,
оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата
оцењивања и пролазности студената, подстицањем и пружањем могућности за стицање додатних
знања и вештина.
Табела 8.1. Преглед броја студената по степенима, студијским програмима и годинама студија на
текућој школској години
Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који су
дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року предвиђеном за
трајање студијског програма
Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ
бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених
процедура оцењивања

128

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
Панте Срећковића 2, Београд www.vslpu.edu.rs

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
СТАНДАРД 9
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ,
БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ
РЕСУРСА

2022.

129

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
Панте Срећковића 2, Београд www.vslpu.edu.rs
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује доношењем
и спровођењем одговарајућих општих аката.
Одсек за уметност и дизајн БАПУСС обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом
литературом, училима и помоћним наставним средствима. Због специфичности предмета у пољу
уметности , библиотека одсека свој библиотечки фонд гради кроз уџбенике, скрипте и туторијале
у електронској форми. Од грађе у штампаном облику највише се користе монографије и стручни
часописи. На крају школске године се оцењује актуелност постојеће литературе и предлаже
набавка нове.
Списак уџбеничке литературе и другог материјала за наставу утврђују Већа катедри за наставне
предмете који се изводе на катедрама у складу са наставним планом и програмом предмета.
Уџбеничка литература која се користи на Одсеку за уметност и дизајн БАПУСС мора да буде
примерена циљевима одсека и циљевима предмета на које се односи, као и да доприноси
очекиваним исходима наставе на предмету и исходу целокупног школовања.
Руководилац одсека за уметност и дизајн БАПУСС, Наставно-стручно веће одсека, Библиотека и
Студентски парламент, обавезни су да у своје годишње планове рада уврсте и активности
праћења квалитета и доступности уџбеничке литературе. Евалуација уџбеничке литературе је
саставни део укупне евалуације одсека. Оцену квалитета уџбеничке литературе и другог
материјала за наставу врше наставници и сарадници који изводе наставу из предмета за који је
литература намењена.
Контролу квалитета уџбеничке литературе и другог наставног материјала врше и студенти путем
анкета. Према указаној потреби оцену квалитета уџбеника врши и Наставно-научно веће одсека.
Библиотека Одсека за уметност и дизајн БАПУСС сарађује са Народном библиотеком Србије
кроз КОБСОН – конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку. Професори на одсеку су
обучени за рад на КОБСОН-у, и кроз њега им је омогућен удаљени приступ великом броју
стручних библиотека широм света. Такође је приступ КОБСОН-у инсталиран и на рачунаре у
библиотеци школе за потребе студената. За студенте се такође врши адекватна обука за рад у
КОБСОН-у.
Поред редовне допуне библиотечког фонда, као и провере савремености и квалитета литературе,
у оквиру ревизије се предлажу за расход застареле, неактуелне и дотрајале библиотечке јединице
и замењују новим садржајима. Библиотечки простор је прикладан, у адекватном делу зграде, са
потребним бројем библиотечких јединица. Обезбеђена су читаоничка места за студенте и
рачунари са приступом интернету. Ипак, остаје проблем магацинског простора и изградње
адекватнијих ормарa. У библиотеци Одсека за уметност и дизајн БАПУСС ради један
библиотекар са положеним државним испитом.
Менторска библиотека библиотеке Одсека за уметност и дизајн БАПУСС је Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић“, која врши константан надзор над њеним радом.
У марту 2018. званично је почео са радом Пројект Арт Центар чије је седиште смештено у
библиотеци одсека, а библитекар је именован за координатора Пројект Арт центра. Библиотека
треба да буде место са ког ће се вршити координација међународних и локалних пројеката и
ваннаставних активности одсека.
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У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:

постојањње информатичких ресурса

адекватност услова за рад

Елементи
анализе

Категорија
процене

Опис процене

Вредност
процене

S (Strenghts):
Предности

Библиотека има читаонички простор и рачунаре за
студенте са приступом интернету. Услуге у
библиотеци се реализују по стандарима Закона о
библиотечко-информативној делатности. Фонд је
доступан студентима и професорима.

+++

W (Weaknesses):
Слабости

Проблем простора за смештај књига.

++

O (Oportunities):
Могућности

Прикључењем на КОБСОН – Конзорцијум за
обједињену набавку НБС, омогућен је студентима и
професорима приступ библиотекама широм света, а
самим тим савременој и актуелној литератури.

+++

T (Threats):
Опасности

Иако библиотека има електронски каталог за обраду
библиотечке грађе, потребно је, када услови то
дозволе, прећи на систем обраде Cobiss

++

S (Strenghts):
Предности

Одсек поседује SBB кабловску и Wi-Fi мрежу.
Одесек је осавременио и константно осавремењује
опрему кроз набавку савремених рачунара са
мониторима, мултифункцијских штампача, фото
опреме, ЛЕД телевизора, мрежне опреме.

+++

W (Weaknesses):
Слабости

Будући да је опрема набављана сукцесивно, постоји
дисбаланс у квалитету опреме по студијским
програмима и катедрама. Потребно је у наредном
периоду уравнотежити опремљеност по катедрама.
Такође, мрежа је у незавидном статусу, и неопходно
је урадити реконструкцију у скоријој будућности.

++

O (Oportunities):
Могућности

Потребно је да се реконструише мрежа, и
евентуално размотри увођење електронске
евиденције студената и пријаве испита.Кроз
пројекте и донације потребно је завршити опремање
рачунарских кабинета као и Пројект Арт Центра
напредном информационо-техничком опремом.

++

T (Threats):
Опасности

Тренутно расположива финансијска средства не
задовољавају у потпуности потребе Одсека за
континуираним техничким осавремењивањем.

+
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Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9
Библиотечка грађа је почела да се пресигнира по УДК систему. Наставити набавку савремених
издања литературе која је боље прилагођена вештинама и исходима учења за сваки предмет.
Потребно је доградити постојеће ормаре како би се ослободио простор за смештај нове
библиотечке грађе. Такође, потребно је обезбедити адекватан магацински простор за смештај
неактуелне грађе.
Омогућени су услови несметаног рада у КОБСОНУ – Конзорцијуму библиотека Србије за
обједињену набавку и приступ актуелној литератури. КОБСОН је инсталиран на рачунаре у
библиотеци а професорима је омогућен и удаљени приступ од куће. Даљи развој подразумева
континуирану обуку и инсталацију овог програма на новим рачунарима.
Библиотека води електронски каталог за обраду библиотечке грађе, aли је потребно да се, када
услови то дозволе, пређе на Cobiss систем обраде података.
Пројект Арт Центар, чије је седиште у библиотеци, треба да се чвршће повеже са осталим
центрима на Београдској академији, пре свега са Центром за међународну сарадњу и Центром за
развој, квалитет и пројекте.

Показатељи и прилози за стандард 9:
Београдска академија на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 9, имајући у виду
да се квалитет квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса обезбеђује
доношењем и спровођењем одговарајућих општих аката, којима је утврђен минимум стандарда
квалитета уџбеника и прописана обавеза провере квалитета. Библиотечки фонд Одсека за уметност
и дизајну у многоме доприноси квалитету наставе.
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса
Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на
високошколској установи (са редним бројевима)
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени
на установи са бројем наставника на установи
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Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне
подршке
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује
утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку и
перманентним праћењем и провером њиховог рада.
10.1 Надлежности и одговорности органа управљања и органа пословођења утврђене су у
члану 41. и члану 58. Статута бр. 01-2/47 од 09.11.2020.г. Орган управљања је Савет Академије.
Избор чланова Савета из реда наставног особља врши Наставно стручно веће одсека, чланове из
реда ненаставног особља бира Збор ненаставног особља. У Савет су изабрани и представници
студената које бира студентски парламент, као и представници оснивача именовани од стране
оснивача. Број чланова, поступак избора и мандат чланова савета утврђен је чланом 42 – 52
Статута.
Орган пословођења је председник Академије. Поступак избора, надлежности, одговорности,
мандат председника Академије утврђени су чланом 54 - 60 Статута.
Студентски парламент учествује у раду органа управљања и раду стручних органа где представља
интересе студената.
10.2 Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада, као и њихова координација
и контрола утврђени су Статутом у складу са законом.
Органи Академије утврђени чланом 39. Статута су:
1. Орган управљања,
2. Орган пословођења,
3. Стручни органи,
4. Студентски парламент и
5. Савет послодаваца.
Стручни органи Академије утврђени чланом 61. Статута су:
1. Наставно-стручно веће Академије
1.а) Наставно-стручно веће одсека пословних студија
1.б) Наставно-стручно веће одсека за уметност и дизајн
2. Катедре
3. Колегијум
Чланом 65. Статута утврђене су надлежности Наставно стручног већа одсека. У одсеку за уметност
и дизајн послове руковођења врши руководилац Одсека за уметност и дизајн кога именује
председник Академије. Стручни органи Одсека за уметност и дизајн су поред Наставно стручног
већа одсека и Катедра за дизајн, Катедра за уметност и Катедра за друштвено хуманистичке науке.
Одлуку о формирању катедри доноси Наставно стручно веће одговарајужег одсека, а организација
и рад катедри утврђена је Правилником о организацији и раду катедри бр. 01-255 од 18.01.2020.г.
10.3. Високошколска установа систематски прати и оцењује организацију и управљање
високошколском установом и предузима мере за њихово унапређење.
Систем квалитета и политика квалитета дефинисани су чланом 187. Статута. Одбор за квалитет
спроводи поступак вредновања ефективности свих пословних процеса академије према утврђеној
динамици и параметрима.
10.4. Високошколска установа систематски прати и оцењује рад управљачког и ненаставног
особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада; посебно прати и оцењује
њихов однос према студентима и мотивацију у раду са студентима.
Одсек за уметност и дизајн у оквиру својих надлежности систематски оцењује и прати рад
наведених структура на основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање
квалитета студијских програма, наставе и услова рада. Спроводи превентивне и корективне мере
у најбољем интересу студената.
10.5. Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља
утврђују се Законом о раду, Статутом и другим актима Академије.
Услови и поступак заснивања радног односа су усклађени са позитивним правним прописима
Републике Србије, Статутом и општим актима. Руководство континуирано развија свест о потреби
усавршавања кадрова, планирању и праћењу развоја пословне каријере и подстиче укључивање
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запослених на отворену комуникацију, тимски рад, примену савремених информационих
технологија и стално напредовање.
10.6. Рад и деловање управљачког и ненаставног особља су доступни оцени наставника,
ненаставног особља, студената и заинтересованих субјеката.
На Одсеку за уметност и дизајн се периодично врши оцена рада управљачког и ненаставног
особља. Формиран је више анкетних листова, који се попуњавају од стране наставника, ненаставног
особља, студената чији се резултати анализирају на Одбору за квалитет и другим тематским
састанцима на Одсеку.
10.7. Високошколска установа обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са
стандардима за акредитацију
Београдска академија – Одсек за уметност и дизајн у погледу броја и квалитета ненаставног особља
испуњава стандарде за акредитацију.
10.8. Установа обезбеђује управљачком и ненаставном особљу перманентно образовање и
усавршавање на професионалном плану.
Академија обезбеђује управљачком и ненаставном особљу континуирано образовање и
усавршавање на професионалном плану путем:
− праћење законских прописа (Paragraf-Lex),
− учешћа на семинарима,
− учешћа на саветовањима и конференцијама у земљи и иностранству.
Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10:
Одсек за уметност и дизајн ће у оквиру Београдске академије и даље наставити да побољшава
услове рада ненаставних радника обезбеђивањем адекватног простора, развојем информационог
система, набавком савремених средстава за рад и побољшањем техничких услова рада у складу
са финансијским могућностима.
Одсек за уметност и дизајн ће наставити да подстиче и унапређује професионалне компетенције
ненаставних радника, инсистираће на професионалном понашању и отвараће већи простор за
иницијативе и идеје запослених и изражавање и уважавање мишљења ненаставних радника.
Информације о раду стручних служби редовно ажурирати и објављати на сајту Одсека.
Показатељи и прилози за стандард 10:
Београдска академија на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 10, имајући у виду
да се интензивно и на више начина бави побољшањем управљања високошколском установом и
квалитета ненаставне подршке. Утврђене су надлежности и одговорности, и механизми којима се
прати, анализира и унапређује квалитет управљања високошколском установом и ненаставном
подршком, што се постиже редовним праћем и оцењивањем њиховог рада.
Табела 10.1. Број ненаставних радника запослених са пуним или непуним радним временом у
високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и
рада стручних служби
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Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру.
Закључком Владе Републике Србије бр. 464-5709/2018 од 24.јуна 2018. Oдсек за уметност и дизајн
је утврђен за носиоца права коришћења пословне зграде у Београду, ул. Панте Срећковића бр. 2
чиме је трајно обезбеђен простор за обављање делатности високог образовања на акредитованим
студијским програмима основних и мастер струковних студија. Укупна површина пословне зграде
у којој Одсек за уметност и дизајн обавља делатност високог образовања износи 1025,70м 2.
Функционалном реорганизацијом током 2018.г. простор за извођење наставе повећан је за око 120
м 2 тј. за око 15 % чиме је у оквиру укупне површине пословне зграде обезбеђено 868,39 м 2 за
извођење наставе.
Простор у коме раде стручне службе (канцеларије и остале просторије за обављање ван наставне
делатности) износи 157.31 м2.
11.1 Високошколска установа поседује примерене просторне капацитете: учионице,
кабинете, библиотеку за квалитетно обављање своје делатности
Одсек обезбеђује простор за извођење наставе у складу са стандардима за извођење наставе у пољу
уметности и то:
-објекте са најмање 5 m 2 бруто простора по студенту
-учионице, сликарски атеље, атеље за вајање
- библиотечки простор у складу са потребама образовног процеса
-одговарајући простор за наставнике и сараднике
Одсек располаже са 1025,70 м2, што је довољно за рад 205 студената, а максималан број студената
са постојећим акредитованим студијским програмима (3 основних и 2 мастер) износи укупно : основне струковне студије 48 х 3 = 144 и - мастер струковне студије 30 x 2 = 60 Укупно: 204
студената.
11.2 Високошколска установа поседује адекватну и савремену техничку, лабораторијску и
другу специфичну опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим врстама и
степенима студија.
Одсек поседује учионице у којима се налази опрема прилагођена потребама наставе на основним и
мастер струковним студијама. Све учионице су опремљене савременом опремом која се користи у
настави. Поред наставне улоге, опрема се користи и за уметничке пројекте.
У периоду од 2019-2021. године Одсек је набавио знатну количину нове опреме према захтевима и
потребама наставе.
На крају сваке календарске године усваја се План набавки опреме за наредну годину. План набавки
опреме сачињава се по предлогу наставника и стручних лица.
11.3 Високошколска установа континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и
опрему са потребама наставног процеса и бројем студената
Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 464-2322/2022 од 17. марта 2022. Oдсек за уметност и
дизајн је утврђен за носиоца права коришћења монтажног објекта површине 252м2 у Београду,
ул. Панте Срећковића бр. 2 чиме је укупна расположива површина просторног капацитета
повећана. Након обезбеђивања средстава за адаптацију овог простора и његовог привођења
намени у великој мери се може унапредити наставни процес на основним и мастер струковним
студијама. Усклађивање просторних капацитета и опреме са потребама наставних процеса и бројем
студената захтева промену намене простора и набавку нове опреме.
11.4 Високошколска установа свим запосленим и студентима обезбеђује неометан приступ
различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама,
како би се те информације користиле у научно-образовне сврхе.
Одсек поседује десктоп и лаптоп рачунаре повезане на Интернет, којима запослени и студенти
имају приступ. У библиотеци се налазе рачунари којима студенти имају слободан приступ, а који
су такође повезани на Интернет. Рачунари су умрежени и сви имају приступ интернету на основу
уговора са SBB-ом. Обезбеђен је и бежични приступ интернету студентима. Запослени имају
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могућност коришћења школског система за размену фајлова QNAP. Кроз уговор са Орион
Телекомом обезбеђен је е-mail и web хостинг.
11.5 Високошколска установа у свом саставу поседује најмање једну просторију опремљену
савременим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају рад на
рачунарима и коришћење услуга рачунског центра (фотокопирање, штампање, скенирање,
нарезивање CD и DVD материјала).
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Елементи
анализе

Категорија
процене

S
(Strengths):
Предности

Усклађеност
просторних
капацитета са
укупним
бројем
студената

W
(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности

Вредност
процене

Опис процене

Просторни капацитети су усклађени са стандардима за
+++
поље уметност и бројем студената
Недостатак адекватног магацинског простора за
одлагање радова и материјала

+++

Улазак у Београдску академију омогућава креирање
нових студијских програма. Нови стандарди у пољу
уметности односно обрачун бруто простора по
студенту отвара могућност повећања капацитета.

+++

T

++

(Threats):
Опасности

S
(Strengths):
Предности

Адекватност
техничке и
остале
опреме

W
(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности

T
(Threats):
Опасности

S
(Strengths):
Предности

Усклађеност
капацитета
опреме са
бројем
студената

W
(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности

T
(Threats):
Опасности

Рачунарске
учионице

S
(Strengths):
Предности

Приступ Интернету је Студентима омогућен
константно преко wirelles мреже

+++

Висок темпо напредовања технологије чини постојеће
ресурсе брже застарелим.

+

Налажење нових финансијско-материјалних извора
кроз пројекте и сарадњу са привредом ради
осавремењавања средстава за наставу.
Недостатак средстава за боље техничко опремање
наставника за обављање послова припрему наставе и
других административних послова.
Опремљеност студената са личном опремом смањује
потребе за укупним улагањем
Недостатак професионалних студијских и
радионичких услова.

++

+++

++
++

Сарадња са привредним субјектима омогућиће
добијање савремене опреме као и пун капацитет другог
++
нивоа студија омогућиће финансијска средства за
повећање капацитета и опреме.
Квалитет поједине опреме делимично ограничава рад
студената

++

Формирани су нови кабинети у којима је осавремењена
+++
опрема
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W
(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности

T
(Threats):
Опасности

Поједине студентске вежве имају потребу за јаким
рачунарским конфигурацијама.

+

Обезбедити опрему из донација или путем пројеката
сарадње.

+

Недостатак средстава за константно осавремењавање
информатичких софтвера.

++

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11:
Континуирано побољшавање квалитета простора и опреме, обезбеђивање финансијских
средстава у циљу осавремењавања постојећих ресурса. Праћење и усклађивање капацитета
простора и опреме је у складу са потребама наставног процеса са бројем студената. Потребно је
наставити са интерном контролом квалитета простора и опреме у складу са поребама студената и
запослених, а на основу резултата спроведених анкета. Обезбедити материјална средства за
лиценцирање софтвера.
Показатељи и прилози за стандард 11:
Београдска академија на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 11, имајући у виду
да поседује инфраструктуру потребну за имплементацију циљева према стратешким плановима.
Величина, доступност и квалитет простора и опреме одговарају стандардима који важе за
високошколске установе, а квалитет простора и опреме је адекватног обима и структуре.
Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени простор)
са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном
процесу и научноистраживачком раду
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе
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Стандард 12: Финансирање
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора финансирања,
финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава, што доводи до
финансијске стабилности у дугом року.
Одсек има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију наставнонаучног процеса, научно-истраживачких пројеката, уметничких и професионалних активности.
Извори финансирања довољни су да обезбеде квалитетно извођење наставе најмање за период
трајања студијског програма. Зараде запослених се финансирају из средстава буџета РС, као и
мањи део материјалних трошкова, док већи део истих, набавка опреме, усавршавање запослених
и остало се финансира из сопствених прихода, остварених. Одсек своје активности финансира из
два извора финансирања: буџетских (која обезбеђује оснивач) и сопствених средстава. Сопствена
средства обезбеђују се кроз школарине, донација, уговоре са трећим лицима у складу са Законом.
Правни основ стицања и расподеле прихода дефинисан је Законом о високом образовању.
Одсек за уметност и дизајн БАПУСС је функционисао самостално као ВШЛПУСС све до
07.04.2021.године, када је преносом средстава са својих рачуна на рачуне БАПУСС-а, и предајом
документације за гашење рачуна и ПИБ-а, након спроведених радњи надлежних државних
служби, званично престао да постоји као независан привредни субјект сходно Одлуци Владе РС и
посатaо део БАПУСС-а.
У даљем тексту напомене се односе само на Одсек, за који се ради независно књиговодство и
финансијски план и извештај, да би се на крају све сабрало по позицијама и предало јединствено
за БАПУСС.
Последњи независни финансијски извештај ВШЛПУСС који је званично предат благовремено
током 2021.године, је био за 2020.годину, док је за 2021. годину услед спроведених промена,
припремљен независни финансијски извештај и предат на БАПУСС, са које је благовремено
послат јединствени званични финансијски извештај за 2021.годину.
Посматрајући укупан финансијски резултат за период од последње три године за ВШЛПУСС и
Одсек (независно од БАПУСС-а), остварен је позитиван резултат, претежно због резултата
исказаног у финансијском извештају за 2020.годину.
Одсек поседује финансијске планове са структурама планираних прихода и расхода. Није било
неопходно да се Одсек задужује, с обзиром на адекватно спровођење финансијских планова у
претходном периоду. Наравно, постоји могућност да се услед ванредних околности Одсек обрати
БАПУСС, и добије евентуално потребна средства, пре било каквог обраћања ван БАПУСС-а, а за
потребе Одсека.
Одсек обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употреба
финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун који усваја Савет
Београдске академије.
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У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Елементи
анализе

Категорија
процене

S
(Strengths):
Предности

W
(Weaknesses):
Слабости

Извори
финансирања

O
(Opportunities):
Могућности

S
(Strengths):
Предности

S
(Strengths):
Предности

W
Финансијско
планирање и
одлучивање

(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности

T
(Threats):
Опасности

Вредност
процене

Опис процене

Ниска цена школарине конкурентна је у односу на
цене школарине високообразовних установа сличног
профила

+++

Недовољна сопствена финансијска средства за већа
улагања.

+++

Проналажење извора финансирања
Путем пројеката и сарадње са привредом и другим
институцијама.
Даљи развој другог нивоа студија који се већински
финансира од самофинансирајућих студената
Одустајање од студија самофинсирајућих студената
због финансискијх разлога
Руководилац одсека и надлежни органи
Врше планирање и расподелу финансијских средстава
у складу са расположивим средствима
Из буџета се добијају само средства за исплату зарада
запосленима и минимални материјални трошкови,
недовољни за потребе Одсека.
По препоруци министарства цене школарине остају
непромењене или се минимално повећавају и не прате
инфлаторна кретања.
Потпуном нтеграцијом у европски образовни простор
и привредним развојем створиће се могућност за
добијање више средства за образовање из буџета
Републике
Немогућност редовне наплате планираних стрдстава
од школарине.

+++

++

++

+++

++

++

++

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12:
Акредитацијом мастер струковних студија Одсек је повећао број самофинансирајућих студента и
тај тренд треба наставити како би студијски програми били попуњени у пуном капацитету. Даљим
повезивањем са привредом и успостављањем континуиране сарадње у областима регистрованих
делатности, развијати нове облике деловања ради остваривања успешнијих радних и пословних
резултата чиме ће се повећати и квалитет финансирања. У оквиру приоритета је развој нових и
унапређење постојећих студијских програма заједно са Одсеком за пословне и информатичке
студије Београдске академије. Потребно је радити и на унапређењу постојећих и иницирању нових
партнерства са релевантним правним субјектима у земљи и иностранству.
Показатељи и прилози за стандард 12:
Београдска академија на основу свега изложеног, испуњава захтеве Стандарда 12, имајући у виду
да поседује инфраструктуру потребну за имплементацију циљева према стратешким плановима.
Величина, доступност и квалитет простора и опреме одговарају стандардима.
Прилог 12.1. Финансијски план
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину
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Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета, и
то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима високошколске
установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе.
13.1 Београдска академија обезбеђује учешће студената у раду Одбора за квалитет. Студенти су и
чланови Савета Академије, и по потреби Наставно-стручног већа академије Наставно-стручног
већа одсека и катедри. Учешће студената у органима Академије гарантовано је Статутом Академије
и општим актима Академије.
Студентски парламент је орган Београдске академије преко којег студенти остварују своја права и
штите своје интересе на Академији, у складу са Законом. Рад Студенстског парламента је јаван.
Студентски парламент има Статут којим уређује своју организацију, начин рада и друга питања
значајна за свој рад. Студентски парламент решава значајна питања за свој рад:
- Питања у вези са наставом и испитима;
- Питања студентског стандарда;
- Питања домаће и међународне сарадње;
- Питања стручног усавршавања и праксе;
- Питања односа с јавношћу.
13.2 Одсек редовно спроводи анкетирање студената. Уведена је и нова анкета која се од 2022. год.
спроводи приликом уписа у прву годину студија, студенти попуњавају анкету како би исказали
своје ставове, мишљења и утиске стечене приликом процедуре уписа.
13.3 Током наставног процеса, студенти узимају активно учешће исказивањем својих ставова по
питањима организације наставе, метода рада, садржаја наставног предмета, очекивања везана за
студијски програм, предмете и оцењивање наставника.
Једном у семестру спроводи се евалуација рада наставног особља од стране студената. Једном
годишње студенти оцењују задовољство студијским програмима и општим условима студирања.
Дипломирани студенти, такође износе своје мишљење о студијама и условима студирања приликом
преузимања уверења о дипломирању.
13.4 Обрадом наведених анкета, долази се до информација на основу којих се предузимају
активности на унапређењу процеса наставе и на осавремењивању студијских програма, Уважавају
се ставови наведени у спроведеним анкетама везаним за вредновање предиспитних и испитних
обавеза који су од значаја за даљи развој метода оцењивања.

У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Елементи анализе

Категорија
процене

S
Улога студената
у
самовредновању
и провери
квалитета

(Strengths):
Предности

W
(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности

Опис процене

Дефинисане процедуре анонимног
анкетирања студената омогућавају да
студент без страха од последица може
изразити своју оцену
Студентска оцена је инкорпорирана као
показатељ који носи велику тежину и
релевантност за процену квалитета
Део студената неконзистентно обавља
оцењивање, односно даје неконзистентан
скуп оцена
Усмено интервјуисање представника
студената
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Вредност
процене
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+
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T
(Threats):
Опасности

Доследно реаговање на ставове и мишљење
студената је снажан фактор развоја културе
обезбеђења квалитета те анкетирању даје
специфичан значај
Анкетирање студената постала је
стандардна процедура, одосно
инкорпорирана је и прихваћена као
рутинска и незаобилазна активност
Сложеност правних процедура и велики
број правилника отежава потпуно
разумевање улоге у поступцима
самовредновања.
Упућивање у све стандарде и норме
самовредновања од студената захтева
велико ангажовање поред обавеза на
студијама.

+++

+++

+

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13:
Подстицати студенте да активно учествују у процесу анкетирања, и да своје оцене формирају
објективно и непристрасно.
Објаснити слободе, али и одговорности као и могућност да студент оцењује суштинске аспекте
квалитета. Директно у контакту са студентима и њиховим представницима, указати на
корективне мере које су предузете, како би се подвукао доживљај значаја коју има њихова
процена у функцији контроле квалитета.

Показатељи и прилози за стандард 13:
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери
квалитета
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Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о
обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета.
Београдска академија је усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета, Политике квалитета,
Правилника о стандардима и поступцима обезбеђивања и самовредновања квалитета, као и
избором чланова Одбора за квалитет, сталним или повременим комисијама, обезбедила
институционалне оквире за спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање квалитета
и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему обезбеђења квалитета.
Систематска контрола појединих сегмената обезбеђења квалитета врши се у циљу сталног
унапређења пре свега основног, а потом и свих других процеса Београдске академије. Један од
основних и најстаријих инструмената за евалуацију наставног процеса јесу анонимне студентске
анкете, којима се студенти позивају да искажу своје ставове, мишљење и задовољство како
наставницима и сарадницима, тако и свим процесима наставне подршке. Осим кроз студентске
анкете, студенти имају улогу у процесу самовредновања узимањем учешћа у раду органа
задужених за процес самовредновања (Савет, Одбор за квалитет, Наставно-стручно веће, и по
потреби и друге комисије).
Београдска академија је обезбедила услове и инфраструктуру за редовно, систематско
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет
самовредновања, унапредила поступак анкетирања и саме анкетне упитнике и покренула алумни
клуб, намењен дипломираним студентима.
Београдска академија обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним високошколским
установама у погледу квалитета, најмање једном у три године спроводи поступак самовредновања
и провере нивоа квалитета, током којег проверава спровођење утврђене Стратегије и поступака за
обезбеђење квалитета и достигнути ниво остваривања утврђених стандарда квалитета. У
периодичним самовредновањима обавезно су укључени резултати анекетирања студената.
Са резултатима самовредновања Београдска академија упознаје наставнике и сараднике, путем
катедри и стручних органа, студенте преко студентских организација као и Комисију за
акредитацију и проверу квалитета и ширу јавност објављивањем извештаја о самовредновању на
сајту академије.
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују следећи
елементи:
Елементи анализе

Категорија
процене

S
(Strengths):
Предности

Редовнe
повратнe
информацијe о
квалитету
стечених
компетенција
дипломираних
студената

W
(Weaknesses):
Слабости

O
(Opportunities):
Могућности

T
(Threats):
Опасности

Континуитет у
реализацији

S
(Strengths):
Предности

Опис процене

Висок проценат запослених студената у
креативним индустријама.
Одржавање контаката са дипломираним
студентима
Неоправданост питања о компетенцијама
дипломираних студентима пре радног
искуства.
Могућност комуникације и са студентима у
иностранству а самим тим и повратних
информација са страног тржишта рада и
система високог образовања
Побољшање квалитета студијских програма
и наставе
Слаб одзив послодаваца приликом
анкетирања
Правилницима дефинисане и прописане
процедуре
Континуитет у реализацији процеса
квалитета
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