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Циљ предмета 
Оспособљавање кандидата за компијутерску визуелизацију објеката у архитектури и 
урбанизму, што подразумева комплетан процес од израде компијутерског 3д модела, преко 
њихове даље визуелне обраде у смислу задавања боја и текстура, до постпродукције тако 
добијених слика и израде презентације објекта.  
Исход предмета  

Исход овог предмета је оспособљеност кандидата да коришћењем компијутерских 
програма: 
 направи 3д модел архитектонског објекта, 
 уради даљу визуелну обраду 3д модела, 
 уради постпродукцију добијених слика и направи визуелну презентацију објекта. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у курс. Основе и процес компјутерског 3д моделовања и програми за 3д моделовање. 
Процес 3д моделовања у програму AutoCAD. Процес 3д моделовања и визуелне обраде у 
програму SketchUp. Постпродукција слика у програму Photoshop. Плакат у архитектонској 
презентацији. Макета у архитектонској презентацији. Савремене технологије у процесу 
архитектонске визуелизације. 

 Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Састоји се од практичног рада на изради конкретне архитектонске визуелизације и 
презентације задатог објекта. Визуелизација и израда презентације објекта изводе се у 
компијутерским програмима: AutoCAD, SketchUp и Photoshop. Комплетно урађена 
презентација објекта представља семестрални рад који се штампа на плакату димензија 
35/50цм.  
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
  2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава и практичне вежбе на рачунарима са реализацијом конкретне 
архитектонске визуелизације и презентације објекта. 

Примена стеченог знања на изради семестралног рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
присуство предавањима 5 писмени испит - 
присуство вежбањима 5 усмени испит (одбрана семестралног рада) 30 
практична настава 60 ..........  
 


