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Циљ предмета: Упознавање и разумевање компјутерске музике и примењене музичке уметности 

у односу на потребе стварања мултимедијалног или вишемедијског дела. Циљ је и оспособљавање 

за њихово коришћење у формулисању радова мултимедијалне и вишемедијске уметности.  
Исход предмета: Поседовање знања и вештина из области компјутерске примењене уметности 

које студент није неговао на дипломским студијама, а доприносе оснособљавању за реализацију 

мултимедијалног или вишемедијског дела.  

Садржај предмета  
Теоријска настава 

Врсте музичког текста у медију компјутерског звука;  лепеза деловања израде кратких, средњих и 

великих форми, од шпице, џингла и спота, музике за компјутерске игре, преко ефеката и музике за 

потребе радиофонских и видео форми до уметничких радова за потребе инсталација и 

перформанса.  

Практична настава 

Принципи изградње музичких облика: мотив, субмотив, мотивски рад, двотакт, реченица, период, 

песма, рондо, савремени асиметрични музички облици, архитектонски и прокомпоновани типови 

музичких облика. Драматургија звука, постизање кулминације, принципи музичког контрапункта, 

семиотика звука и њена адекватна примена у складу са постављеним захтевима пројекта. 

Упознавање са резултатима музике звучних боја, конкретне музике, електро-акустичке музике. 

Реализација практичних радова извршава се на савременим компјутерским радним окружењима 

DAW и у оквиру МИДИ система и њему својственог музичког програмирања примењене музике. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

45 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 15 

Методе извођења наставе 
Теоријска настава: Теоријски блокови, индивидуални рад са студентима 

Практична настава: Слушање музике, дискусије на часовима, радионице, индивидуални рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  20 усмени испит – одбрана 

финалног пројекта 

30 

активност на вежбама 20   
практични  радови-музика 30   

 
 

 


