
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1,  3 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Изборни предмет 1 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
Студент може да бира као изборни предмет и понуђене семинаре ако они нису предвиђени пројектним задаком (уз 
додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ). 
 
Термински план наставе 
Изборни предмет одржава се једном недељно два часа. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За изборни предмет предвиђена јсу 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са радом на изборном предмету.  
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
Испит  је 21. радне недеље у уторак. 
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Наставник предаје Декану Архитектонског факултета испуњени план рада у понедељак 3.септембра 2007 у 12 
сати  
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са понуђеним семинараима 
Изборни предмет прима најмање10 студената, док највећи број студената није одређен. 
Листе са распоредом  студената достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 14. септембра.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1 
 
Exibit design 
 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
2 casa nedeljno: 1+1 (1 cas predavanja i jedan cas vezbi) plus 2 sata rada kod kuce 
 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
05. фебруар 2008. у 12 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
Sesta i trinaesta Nedelja nastave 
 
 
Назив предмета: 

Exibit design 

Наставник: 

Red. Prof. mr Branko Pavic  

Сарадник у настави: 

van.prof. mr Dragan Jelenkovic 

doc. Arh Dejan Miljkovic 
Arh. Maja Gavric, gostujuci profesor na arhitektonskom fakultetu univerziteta La Sapienza u Rimu – odsek za dizajn   

Arh. Alessio Bonetti ,   gostujuci profesor na arhitektonskom fakultetu univerziteta La Sapienza u Rimu – odsek za dizajn     

Број кабинета: 301 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): bice naknadno objavljen 

Телефон:     3218 775                                                                                                                              Е-маил: 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

1. prosecna ocena 

2. ocena iz likovnog obrazovanja (min.8) 

3. ocena iz arh. projektovanja (min. 8) 
Maksimalan broj studenata u grupi : 12 studenata 
 

,  
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Циљеви и приступ настави 
  
Ovaj predmet je nastao kao rezultat saradnje zapocete susretom u Rimu maja 2007. godine izmedju Red. Prof. Branka Pavica i Red. 
Prof. Calro Martino. Tom prilikom je dogovoreno da se otpocne sa saradnjom izmedju Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i jednog od tri 
Arhitektonska fakulteta u Rimu Ludovico Quaroni koji se pripreama da iduce godine proizvede jedan novi fakultet-fakultet dizajna u 
Arhitekturi. Jedan od osnovnih predmeta na tom fakultetu je Exibit design na kome vec cetvrtu godinu predaju Arhitekte Maj Gavric i 
Alessio Bonetti kao gostujuci profesori.  
Exibit design u smislu dizajniranja “odece” za prostore. Konstantna potreba da se prostor menja i pokazuje u novom ruhu. Exibit u smislu 
egzibicije. Dakle oblacenje i svlacenje prostora kao sto su: prodajni prostori, izlozbeni prostori, stambeni prostor, scenski prostor, radni 
prostor, sajamski prostori, prostori za manifestacije na otvorenom, manji paviljoni privremenog karaktera. 
Vazno je razumeti razliku izmedju exibit design-a i klasicnog enterijera. 
Osnovni ciljevi kursa su: 

1. upoznavanje studenata sa ovom novom disciplinom 
2. izucavanje opstih metoda rada i koncepata u exibit designu 
3. ovladjivanje vestinom brzog i efikasnog delovanja pred ovakvim zahtevima 
4. tehnike prezentacije projekta kroz maketu 
5. upoznavanje sa materijalima i njihovom primenom u ovakvoj arhitekturi 
6. tehnike verbalne prezentacije rada 

Zavrsni rad predstavljace maketa , projekat izlozbe « Deset godina Radionice 301 » koja ce se odrzati u Galeriji Savremene umetnosti u 
Pancevu 
Садржај наставе: 
Dato u predhodnom 

Метод извођења наставе: 
Nastava predstavlja kombinaciju sledecih oblika rada: predavanja, analiza slucajeva, individualnog projektovanja i izrade makete kao i 
prezentacija rada.  
 
 

нед Наслови тематских јединица                                           

01 Uvodni cas Predstavljanje plana i programa  

02 Primeri I diskusija Red. Prof. mr Branko Pavic, Prikaz individualnog rada (produkcija I dizajnu 

03 Primeri I diskusija Van. prof. mr Dragan Jelenkovic, Prikaz individualnog rada (produkcija I dizajn) 

04 Primeri I diskusija Doc.arh. Dejan Miljkovic, Prikaz individualnog rada (produkcija I dizajn) 

05 Priprema za 

kolokvijum 

primeri, skice i diskusija 

06 1. Колоквијум: Dizajn izloga zadate teme (odredjenog sadrzaja) 

07 Iskustva iz italije i 

istorija 

Sta sve podrazumeva exibit design. Gde se sve primenjuje, zasto i u kojoj meri i primeri. 

Kratka istorija predmeta sa primerima. Razvoj misli u ovoj oblasti. 

08 Nove tehnologije i 

novi materijali i 

njihova primena 

Koriscenje novih laganih i ekonomski dostupnih materijala u exibit design-u kao i novih 

tehnologija-projekcije, kamere, multimedijalni pristup 

09 Maketa i tehnike Koriscenje makete u prezentaciji projekta. Razmere i tehnike u postizanju zeljenih 

efekata. Radni zadatak 

10 Skice i maketa 

resenja 

Kolektivna diskusija skica donesenih od kuce i pocetak izrade makete. Projekat makete-

kako se radi i zasto je potreban. Specijalni efekti u maketi 

11 Prezentacija 

konacnog resenja 

Ciloj je nauciti studente kako da sto bolje prezentuju svoje resenje buducem klijentu pred 

sirom publikom 

12 Priprema za 

kolokvijum 

Odlazak u Pancevo u Galeriju Savremene umetnosti, prezentacija delatnosti galerije I 

razgovor sa kustosima. Objasnjenje I prikaz plana izlozbe koja je tema kolokvijuma I 

zavrasnog rada. 

13 2. Колоквијум: Na casu, izrada skica ,crteza- idejnog resenja za izlozbu « Deset godina radionice 301» 

14 Priprema za ispit Diskusija, pregled crteza i priprema za izradu finalnog projekta 
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Обавезна литература: 
Bice naknadno objavljena 
 
Препоручена литература: 
Bice naknadno objavljena 
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Ispit cini predaja zavrsnog elaborata / projekta koji se sastoji iz makete, crteza I tekstualnog obrazlozenja rada ( do dve kucane strane )  

Критеријуми оцењивања: 
U ocenjivanju rada vrednovace se razumevanje i uspesnost u primeni stecenih znanja , koncept, imaginacija,originalnost kao I tehnicka 

izrada.. 
Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат 60 
колоквијуми 20 (10 + 10 ) усмена одбрана пројекта - 
семинари  писмени елаборат 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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