
Естетика главе
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Изборни предмет 2.година 4.семестар

ЕСПБ : 5

Циљ предмета Естетика главе је да студенти 
упознају правила естетског изгледа главе и 
лица. 

Исход предмета је да студент буде способан да 
развије визуелне способности, миметички 
организује сликовно поље, познаје основна 
правила естетике главе и лица



Естетика главе се реализује са 2 теоријска 
часа и 1 час практичне наставе, кроз 
предавања и вежбе током четвртог 
семестра, један колоквијум којим се 
проверава квалитет наученог градива и 
Семинарски рад на задату тему, који се 
предаје на увид наставнику две недеље 
пред крај семестра.



Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

➢активност у току предавања 20 поена

➢практична настава 20 поена

➢колоквијум 20 поена

➢израда семинарског рада 10 поена

➢Завршни испит   УСМЕНИ  30 поена



ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ

Визуелна перцепција и легитимитет, структуре лица и 
истицање ликовних елемената.

Основи семиологије, уочавање, идентификација, 
интерпретација појединих знакова и њихов значај у 
проучавању невербалне комуникације.

Фотологија, уметничке структуре – тачка, линија, облик.

Пренатални развој лица; постнатални развој лица; „златни 
пресек“.

Облици лица. Повезаност облика лица и облика зуба.

Лице у профилу: референтне тачке и равни за његову 
процену; биометријско поље; лице спреда: подела по 
сегментима и међусобне пропорције.

Индекс лица; индекс лобање.



ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ

Величина, положај усана и њихов тонус; мишићи усана.

Утицај положаја предњих зуба на положај усана.

Интерканини сектор и букални коридор; естетика и положај 
секутића, очњака и премолара; ширина осмеха.

Мишићи лица и тонус фацијалне мускулатуре. Фацијалне 
бразде. Редукција зуба и орофацијална мускулатура.

Профилни телерендгенски снимаци: кефалометријске тачке, 
праве, равни, углови и пропорционални односи; П-А 
телерендгенски снимаци.

Малоклузије у сагитали и естетика; малоклузије у вертикали
и естетика; малоклузије у трансверзали и естетика. 

Естетика фиксних зубних надокнада.

Естетика мобилних зубних надокнада.



Практична настава 

Вежбе перцепције. Цртање структура и ликовних елемената, 
уочавање и идентификација појединих фигура и знакова. Цртање 
фигура позадине.Вежбе експресије, хармонизације, интеракције.
Облици лица и избор зуба. Анализа лица у биометријском пољу; 
мерење и анализа лица у вертикали. Мерење и анализа лица у 
трансверзали. Мерење и анализа лица у сагитали. Мерење и 
анализа лица у вертикали. Анализа симетричности лица. Процена 
МВО на основу спољњег изгледа лица. Одређивање индекса 
лобање и индекса лица; анализа профилних и ПА теле-
рендгенских снимака. Боја зуба; Експресија и хармонија боје.
Одређивање боје зуба према кључу за боје. Естетски учинак 
зубних надокнада; естетика фиксних и мобилних зубних 
надонада, естетске предности и мане.
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