
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 
 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1 
 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе:   
 
četvrtkom od 14.15 do 16 sati 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
05. фебруар 2008. у 12 сати 
 
Термини одржавања колоквијума:    
šesta nedelja (u terminu nastave) - sala 230 

trinaesta nedelja (u terminu nastave) - sala 230 

 
 
 
Назив предмета:              Urbana priroda 

Наставник:                        prof. Mihailo Timotijevic 

Сарадник у настави:       s.str.sar. Zoran Abadic 

Број кабинета:                    345a 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата):  cetvrtak od 12 do 14 sati 

Телефон:   3218-725                                                  Е-маил: tika@arh.bg.ac.yu 

 

Посебни критеријуми за пријем студената:  do 20 studenata 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Produbljivanje saznanja i razvijanje vestine projektovanja u predmetnoj oblasti uz isticanje njenih karakteristika, znacaja i potencijala. 

Teziste je u stvaranju optimalnih uslova kvalitetne savremene urbane sredine u novoj stvarnosti koja ce obeleziti arhitektonsku praksu 

sadasnjih studenata. 

Садржај наставе: 
Istorijskim pregledom uloge prirodnog elementa u urbanom razvoju sticu se osnovna znanja o evoluciji gradske sredine. 

Analizom strukturalnih elemenata prirode u urbanom, moze se sagledati sav znacaj i mogucnosti koje pruza arhitektima. 

Savremenost u kojoj zivimo oslobodjena svih stilskih i esnafskih okvira ali sa izrazitom ekoloskom svescu otvara siroke mogucnosti za 

kreativni doprinos sadejstvu prirodnog i urbanog. 

 
Метод извођења наставе: 
Nastava se odvija kroz vise razlicitih oblika rada : predavanja ex-katedra, gostujuca izlaganja u specificnim aspektima nastavnika sa 

srodnog fakulteta, interaktivnu nastavu kao i izradu I odbranu zavrsnog seminarskog rada. 
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нед Наслови тематских јединица                                           

01  Urbana priroda kroz istorijski razvoj gradova 

02  Elementi urbane prirode (tlo, voda, vazduh, sunce) 

03  Elementi urbane prirode (zivi svet) 

04  Vrste i karakteristike zelenila u urbanom prostoru  
(gostovanje nastavnika sa sumarskog fakulteta) 

 

 
05  Obilazak "Garden centra" - diskusija 

06 1. Колоквијум: Zapazanja studenata 

07  Element prirode kao konstitutivni deo arhitektonske forme 

08  "Vestacka priroda" 

09  Transformacija urbanog prostora u prirodu 

10  Urbana priroda i tehnologija 

11  Uloga dizajna u afirmaciji urbane prirode 

12  Urbana priroda i Art 

13 2. Колоквијум: Pretvaranje urbanog u prirodno 

14  "Bring a snack party" u urbanoj prirodi 

 

Обавезна литература: 
- Sheila Harvey + Ken Fieldhouse, 2005 / The Cultured Landscape / Routledge, London + New York 
- Jane Amidon, 2006 / Ken Smith – Landscape Architect (urban projects) / Princeton Architectural Press, New York 
- Parks (green urban spaces in European cities), 2002 / Callwey + Birkhauser, Munchen – Basel 
- Modern Landscape Architecture / Marc Treib, 1992 / Mit Press, Cambridge, Massachusetts 
- Townscape, Gordon Calen, 1974 
- Gradovi, Gradjevinska knjiga, Beograd  
 
Препоручена литература: 
- Radical Landscapes / Reinveting Outdoor Space / Jane Amidon, 2005 / Thame + Hudson 
- Callwey + Birkhauser, Munchen + Basel / The Netherlands in Focus, 2002 
- Landscape Review, Pages Paysages no.4, 5, 6, 8, 9 
 
napomena : svi navedeni naslovi se nalaze na spisku fonda biblioteke AF. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Ispit se sastoji iz zavrsnog seminarskog rada i usmene odbrane 

Критеријуми оцењивања:   Redovno pohadjanje nastave, aktivno ucesce u procesu, sopstveni doprinos 

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 0-30 пројекат  
колоквијуми 2 x (0-20) усмена одбрана пројекта 0-10 
семинари  писмени елаборат 0-20 
 

 3



Услови предаје после заказаног рока:   из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената:   из статута АФ 

 
 
 
Beograd, 03/07/2007               profesor Mihailo Timotijevic                                      
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