
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 
 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
У два термина недељно у договору са студентима 
 
Термин одржавања испита  
 
У договору са студентима 
 
 
 
Назив предмета: 
Енглески језик за архитекте 1 

Наставник: 
Др Гордана Вуковић-Николић 

Број кабинета: 343/галерија 

Време за консултације са студенатима четвртак 14-15 часова: 

Телефон:  011/3218721                                                                                                                                 Е-

маил:Gsekul@arh.bg.ac.yu 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
 
Прима се до 20 студената, ако се пријави већи број ранг листа се прави према просечној оцени из претходног циклуса 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Увођење студената у област енглеског језика за потребе архитеката. Кориговање уочених пропуста у раније стеченом знању, 
утврђивање граматичких и лексичких знања на нивоу дискурса и текста за потребе говорне и писане комуникације у енглеском 
језику архитектуре. 
Садржај наставе:  

На архитектонским текстовима (презентованим у различитим медијумима) развијају се граматичка и лексичка 

знања и општа комуникативна способност у области енглеског језика архитектуре. 

Материјали су логички повезани у једну целину и груписани су у  три области: образовање у архитектури, 

професија архитекте и архитектура као дисциплина  
 
Метод извођења наставе: 

Све активности у вези са предметом (као и сама настава) одвијају се у кабинету 343/галерија 
који је опремљен за мултимедијалну наставу.Важан део материјала су мултимедијалне 
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презентације студената ранијих генерација на теме из градива курса. Рад се заснива на изради 
задатака током семестра, а  тзв.предавања су покушај да се студенти упуте како да сами 
унапређују своје језичко знање, пре свега користећи Интернет.  Користи се процесни систем 
наставе (рад студената је током целог семестра) и  инвидуализовани приступ и програм 
оријентисан према студенту. 

 
 

нед Наслови тематских јединица                                           

01 How to present yourself (How to write a resume/portfolio/Curriculum vitae of a student)  

02 . UNIT 1 EDUCATION IN ARCHITECTURE  

1 How to tell a story  (basic elements of a historical text) 

 

03 2 How to describe a building (basic elements of a descriptive text on buildings)  

04 3 How to describe people (basic elements of a descriptive text on persons).  

05 4 How to compare things  (basic elements of a comparative text)  

06 UNIT 2 PROFESSION OF AN ARCHITECT.  

To be or not to be an architect (How to persuade and argue for/against)  

 

07 2 Architecture jobs, studio work and professional associations (How to define)  

08 3 F.L.Wright (How to present an architect and her/his work )  
 

 

09 4 My studio project (How to present the work of a student on her/his master project)  

10 UNIT 3 ARCHITECTURE AS A SUBJECT  

1. What is architecture (How to classify and express partition)  

 

11 2. Artistic and technical in architecture (How to express differences and similarities, how to 
express emotion and values) 

 

12 3. Women in architecture (How to defend an opinion)   

13 4. A few religious words to learn (How to deal with non-architectural discourse)  

14 Упутства за припрему завршног испита у Power Pointu из градива курса  

 

Обавезна литература: 

Др Гордана Вуковић-Николић: Енглески језик за архитекте 1, ауторизована скрипта, Архитектонски факултет, 2007, 
75стр., може се набавити у скриптарници Факултета  
Препоручена литература: 

Едита Чавић: English in Architecture, Naučna knjiga, Beograd, 2001. 

 

 

Начин полагања испита  

Испит се полаже припремањем презентацијe сопственог истраживања на одобрену тему у 

програму Power Point која се усмено брани пред професором. Студенти који успешно заврше 
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предиспитне обавезе могу бити ослобођени усмене презентације сопственог рада на завршном 

испиту. 
Критеријуми оцењивања: 

Студенти могу добити максимално 70 бодова током семестра и 30 бодова на завршном испиту. 

На основу похађања предавања и активности на часу стичу 20 бодова. На основу  израде 

домаћих задатака стичу укупно до 50 бодова, где се првих 8 задатака (есеји на једној А4 стр.са 

око 300 речи) бодују са до 5 а 9 задатак (до 1000 речи).са до 10 бодова. Уколико студенти не 

желе усмено да бране тему коју су одабрали за завршни испит, могу предати само урађену 

презентацију у Power Pointu и тада могу добити само до 70 поена. 
Оцењивање: 
 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања Do 20 пројекат  
Домаћи задаци Do 50 усмена одбрана пројекта 30 
  писмени елаборат  
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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