
Табела 5.2 Спецификација предмета. 
 

Студијски програм  ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ 

Назив предмета Креативност у стваралаштву 
Врста и ниво студија Mастер струковне студије 

Наставник др Александра Перић-Николић 

Наставник/сарадник                                         

Број ЕСПБ: 9 Статус предмета Изборни 
Шифра предмета  Услов за упис предмета   

Циљ предмета 
 

Циљ предмета је развити способности стваралачког и критичког става студената  у подручју 
креативности и стваралаштва који се у научноj литератури користе на сличан начин као и у 
свакодневном језику за означавање мисаоних процеса којима се долази до решења, идеја, 
уметничких облика, теорија или производа који су јединствени и нови. 

Исход предмета  
 

Студенти  ће након одслушаног предмета бити оспособљени да правилно интерпретирају 
темељне појмове о креативности и стваралаштву,  прихватају изазове и свесно преузимају 
ризик, имају чврст осећај независности личног мишљења, себе лично виде и процењују као 
имагинативну (маштовиту) и оригиналну особу, флексибилно размишљају и понашају се, 
имају висок степен самодисциплине и преданости послу или преокупацији и 
неконвенционалност ставова, начина мишљења или личног стила. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
 
 
 

1.Појам и дистрибуција креативности. 2.Појам и карактеристике стваралаштва 
3.Стваралачко мишљење и његове фазе. 4. Природа креативности 5.Схватање креативности. 
6. Подстицање креативности у стваралаштву. 7.Функције стваралаштва. 8.Креативни 
појединац-интелектуалне особине. 9.Креативни мисаони процес. 10. Креативност и 
дивергентно мишљење. 11.Креативни производ. 12.Креативност и стваралаштво. 13. Утицај 
кича на креативност ученика и наставника. 14.Компоненте креативног процеса. 15.Препреке 
креативном мишљењу. 
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Број часова активне 
наставе   6 

Теоријска настава 3 Практична настава 3 

Методе 
Извођења 
наставе 

Илустративно-демонстративна, аудитивна,вербално текстуална и метода практичног и 
интерактивног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

Активност у току 
предавања 

5 Визуелна презентација 20 

Практична настава 10 Усмени испт 30 
Самостално 
решавање задатака 

15   

Семинар-и 20   

 
 
 
 


