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МОДУЛ М8 – Изборни предмет 2,  3 ЕСПБ 

2. семестар дипломских академских студија, 2007/08 

МОДУЛ М8 – Изборни предмет2 
 
Година студија:  

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
У два термина недељно у договору са студентима у групама од по 10 студената 
 

Термин одржавања испита  

У договору са студентима 
 

 
 

Назив предмета: 

ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2 

Наставник: 

Др Гордана Вуковић-Николић, доцент 

Број кабинета: 343/галерија 

Време за консултације са студенатима  

четвртак 14-15 

Телефон: каб. 3218721 (само четвртком у време консултација)  

Е-маил: GSEKUL@arh.bg.ac.yu 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

На курс се прима 20 студената. Сви студенти другог семестра дипломских студија имају право да бирају 

овај предмет (без обзира да ли су слушали Енглески за архитекте 1 у првом семестру или не, јер се ради о 

другачијем приступу и другим материјалима у односу на поменути предмет). Уколико буде више 

заинтересованих студената, предност имају они са вишом просечном оценом  из претходног циклуса. 

 

 

Циљеви, приступ и садржај наставе: 

Циљ наставе је 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. 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 према 

темпоралној димензији (историјски приступ) ванјезичке стварности у области архитектуре 

полазећи од садржаја из далеке историје архитектуре (3000 г.пре нове ере) до садржаја 

везаних за почетак 20.века. Језички параметар је градација садржаја функционалне граматике 
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на нивоу дискурса и текста.  

 

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 за наставу су 

мултимедијалне презентације студената ранијих генерација на теме из градива курса. Рад 

током семестра се заснива на изради задатака код куће, а  тзв.предавања су покушај да се 

студенти упуте како да задате задатке сами ураде, тј. како сами да унапређују своје језичко 

знање, користећи, пре свега, Интернет. Користи се процесни систем наставе (рад студената је 

током целог семестра), инвидуализовани приступ и програм оријентисан према студенту. 

Сваки студент полази од сопственог прага језичког знања и напредује до индивидуалног 

вршног нивоа, према сопственим могућностима и датим околностима. 

 

нед Наслови тематских јединица                                           

01 SECTION 1 THE EARLIEST HISTORY OF ARCHITECTURE 

Best stories from ancient times – The Trojan horse (How to tell a story - basic elements 

of a historical text) 

 

02 The ideal city – Priene, Ionia (How to describe a city – definition, classification, partition)  

03 How to build a pyramid (How to give instructions)  

04 The seven wonders of the ancient world (How to describe a structure 1 – location)  

05 SECTION 2 THE MIDDLE AGE  

Constantine the Great and his mother Helen ( Countries and nationalities) 

 

06 Hagia Sophia ( Description of a structure 2 – materials, constructive systems, dome 

construction) 

 

07 Castles and fortresses  ( Description of a structure 3 - military architecture)   

08 Gothic cathedrals (Description of a structure 4 – lighting and supports)  

09 SECTION 3 THE NEW AGE  

The renaissance (How to describe appearances, emotion and  artistic values) 

 

10 Sir Christopher Wren and St Paul’s Cathedral in London ( How to compare and 

contrast) 

 

11 Louis XIV of France and Versailles (How to discuss a style in architecture)  

12 St Petersburg, Russia and Catharine the Great (Some vocabulary of civil engineering 

and bridge construction) 

 

13 The Hapsburgs and what happened at Mayerling (cause and effect, prediction, 

condition,) 

 

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

Др Гордана Вуковић-Николић: Енглески језик за архитекте 2, ауторизована скрипта, Архитектонски факултет, 2007, 
може се набавити у скриптарници Факултета  
 

Препоручена литература: 

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

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже припремањем  семинарског рада на одобрену тему и његове усмене 

презентацијe у програму Power Point. 

 

Критеријуми оцењивања: 

Студенти могу добити максимално 70 бодова за испуњење предиспитних обавеза током 

семестра и 30 бодова на завршном испиту. У оквиру предиспитних обавеза, на основу 

похађања предавања и активности на часу добијају до 20 бодова.. На основу  израде домаћих 

задатака добијају до 40 бодова. На основу испуњења захтева у вези са динамиком израде 

семинарског рада током семестра добијају до 10 бодова На завршном испиту студент може да 

добије од 10-30 бодова. Уколико студент преда семинарски рад и урађену компјутерску 

презентацију (а не излаже усмено) - добија до 10 бодова. Они који приступе усменој одбрани 

добијају од 10 до 30 бодова.  

Оцењивање: 
 
На основу испуњења предиспитних обавеза студенти могу добити до 70 поена и на завршном испиту још до 30 поена (од 100). 

Без испуњења предиспитних обавеза студент не може да изађе на испит. 70 поена доноси оцену 7, 80 -8, 90 -
9 и 100 -10, 

Предиспитне обавезе поена 
до 70 

Завршни испит до 30 поена 

Долазак на предавања и активност у 
току предавања 

До 10 Семинарски рад и разговор о 
изабраној теми на основу 
припремљене Power point 
презентације  

Do 30 poena 

Домаћи задаци До 50   

Припремне активности у вези са 
семинарским радом  

До 10   

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 


