
Табела 5.2 Спецификација предмета  
 

Студијски програм  ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ 

Назив предмета Увод у визуелну комуникацију 
Врста и ниво студија Mастер струковне студије 

Наставник Александра Перић-Николић 

Наставник/сарадник                                        Александра Перић-Николић 

Број ЕСПБ: 5 Статус предмета Обавезни 
Шифра предмета МДУВК Услов за упис предмета  - 

Циљ предмета 
 

Визуелна комуникација има за циљ да особа која прима информацију, исту и 
разуме.Успешном комуникацијом подразумева се да је информација тачно примљена у 
погледу садржаја и значења које је одредио пошиљаоц поруке. 

Исход предмета  
 

Способност студената да прате, разумеју и вреднују савремену продукцију из области 
дизајна и визуелних уметности, као и усвајање и примену практичних и теоријских знања 
и вештина. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
 
 
 

1.Комуникација кроз историју 2 Еволуција визуелне симболике 3..Историја симбола 4. 
Комуникација и употреба симбола 5.Визуелна култура и комуникација симболима 6..Јапански 
утицај на европски знак  7..Боје у комуникацији 8. Савремени идентитет  9. Међународни знакови 
њихово разумевање 10. Брендови и логотипи. 11.Чиниоци визуелног идентитета 12.Визуелна 
култура и комуникација 13. Реакција култура 14. Визуелност као компонента савремене културе 
15.Визуелна информација – медијски догађај 

Практична настава  
 

 1. Уочавање одређених карактеристика развоја сликарарства по епохама и одређених 
карактеристика наше традиционалне уметности  2. Посматрање одређених симбола и  откривање 
њихове ликовне вредности 3. Анализа симбола и ликовни приказ 4. Визуелна комуникација у 
јавном простору 5.Истраживање у вези са одређеним периодом, ликовним правцем или уметником 
(аутором) 6. Претраживање стручне литературе и других извора ради реализације и и презентације 
одређене историјске епохе 7. Боје и њихова примена 8. Научно истраживање и анализа   9. 
Компаративна анализа трендова у дизајну визуелних комуникација 10. Израда албума познатих 
брендова и логотипова 11.Коришћење мотива за свере свог интересовања примењених на цртеж 
или слику 12. Организовање дебате на тему визуелна култура и комуникација 13. Посета, 
проучавање и анализа културно-историјских објеката 14. Посета и обилазак музеја и галерија и 
упознавање са легатом галерија у свом окружењу 15. Анализа семинарског рада 
 

Литература  
 
 

1. Архајм Рудолф: Уметност и визуелно опажање, Београд, 1971 
2. Архајм Рудолф: Уметност и визуелно мишљење, Београд, 1971 
3. Паић, Ж., Визуалне комуникације,ЦВС, Загреб, 2008 
4. Безић, Ж., Знакови, симболи, митови, Типографија д.д. , Ђаково, 1998   
5. Нова историја уметности - Ларус 2005 
6. Умберто Еко: Историја лепоте, 2005 

Број часова активне 
наставе     5 

Теоријска настава:  3 Практична настава 2 

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   

 


