
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3,  3 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Изборни предмет 3 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 изборним предметом.  
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
Испит  је 21. радне недеље у среду. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



 
План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3 
 
Година студија:  
 
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
уторак 16 сати 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког elaborata): 
 
06. фебруар 2008. у 12 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
Први колоквијум - 26. октобар 2007 

Други колоквијум - 11. децембар 2007 

 
 
Назив предмета: 

Портфолио 

Наставник: 
арх. Душан М. Станисављевић, ванредни професор (E-mail: abcd@arh.bg.ac.yu) 

(консултант за CAD: арх. Ђорђе Ненадовић) 

Сарадник у настави: 

арх. Ивана Лукић, асистент приправник                                    

Број кабинета: 

341 

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

Понедељак 12:00-13:00 

Среда  12:00-13:00 

Телефон:  3218.718                                                                                                            E-mail: Visual341@arh.bg.ac.yu  

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Оцена 9 или 10 из предмета Архитектонско цртање 
Максимално 12 полазника Курса 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ наставе је изучавање методологије прикупљања, архивирања, обједињавања, селектовања, ажурирања и 
начина графичке презентације опсервираног стручног опуса.  
Предмет је у директној вези са свим наставним дисциплинама изучаваним током студија Архитектуре и осталим 
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стручно-уметничким активностима у којима је полазник курса активно учествовао.  
Радом на овом предмету студент ће се теоријски и практично обучити у изради персоналног Портфолиа којим ће 
се, по завршетку студија, афирмативно представити на тржишту струке за коју се годинама школовао. 
  
Садржај наставе: 

1.Упознавање са хипотетичким портфолиом: Терминологија, Форма, Варијације, Садржај, Ажурирање. . . 
2. Компаративна анализа портфолиа са аспекта форме и садржаја 
3. Креирање сопственог Портфолиа кроз неколико карактеристичних форми   
 
Метод извођења наставе: 

- Предавање:  
У оквиру сваког сусрета биће обрађен по неки од теоријских аспеката Портфолиа: Форма (штампана и 
електронска), Насловна или најавна страна као основни идентификациони елемент, Садржај портфолиа, 
Персонална фотографија и биографија, Фактографски подаци (начини навођења, сажимања и апострофирања), 
Типографија (наслови и њихова визуелна градација, ступци, фонтови), Просторни односи (текст, цртеж, 
фотографија), Реализација (штампа, књиговез, графичка дорада), Ажурирање информација, итд . . . 
- Истраживање:  
Потрага за информацијама  скривеним у монографијама, часописима, интернет презентацијама, архивама, 
сећањима, итд . . . Током истраживачког процеса  тежити ка што рационалнијем коришћењу расположивог 
времена кроз што краће и директније везе мећу информацијама, њиховом брзом обрадом и адекватним 
архивирањем. 
- Анализа: 
Анализом опсервираних примера портфолиа са аспекта форме и садржине формирају се параметри за њихову 
валоризацију (изражену кроз оцену), а компарацијом оцена анализира се критеријум оцењивања. 
- Тимски рад: 
Консолидација колективног стваралачког духа окупљеног око истог циља и поштовање усвојених принципа рада . . 
- Индивидуални рад: 
Стваралачка слобода остварена кроз избор начина решавања проблема, организације расположивог времена, 
коришћења графичких техника и технологија, итд . . . 
- Графичка презентација: 
Материјализација идеје кроз позиционирање и фиксацију елемената визуелне форме, коришћењем стечених 
знања и вештина, искуства и талента, уз примену савремених графичких техника и технологија. 
 
 

нед Наслови тематских јединица                                           

01 18. септембар 2007 Верификација полазника курса, информације о садржају курса, начину извођења наставе, 
задацима и начину формирања завршне оцене. Питања, дискусија, итд. . . 

02 25. септембар 2007 Портфолио: Намена, Форма, Садржај, Примери . . .  

03 02. октобар 2007 Задатак 1 – Компаративна анализа  
На примеру три, визуелно различито конципирана, Портфолиа преузета са интернет мреже 
анализирати њихове сличности и разлике. 

04 09. октобар 2007 Наставак рада на задатку.  
На основу компаративне анализе карактеристичних визуелних параметара, представљених у 
облику табеларног дијаграма, извршити валоризацију опсервираних примера.  

05 16. октобар 2007 
1. Колоквијум  

Фазе истраживачког рада архивирати у фасцикли формата А4. 
Резултате истраживачког рада представити на паноу димензија 50х70 цм.  
Изложба, дискусија, компарација, валоризација . . . 

06 23. октобар 2007 Задатак 2 – Персонални Портфолио 
Договор око начина реализације задатка 

07 30. октобар 2007 Персонални портфолио на формату А4 (анализа и дискусија) 

08 06. новембар 2007 Персонални портфолио у форми фолдера (анализа и дискусија) 

09 13. новембар 2007 Персонални портфолио у форми брошуре 
Концепт, насловна страна, фотографија и биографија (анализа и дискусија) 

10 20. новембар 2007 Персонални портфолио у форми брошуре (наставак рада) 
Попис стручних активности (анализа и дискусија) 

11 27. новембар 2007 Персонални портфолио у форми брошуре (наставак рада) 
Приказ стручних радова (анализа и дискусија) 

12 04. децембар 2007 Персонални портфолио у електронској форми 
- Симулација пет карактеристичних страна интернет презентације (штампано на формату A4) 
- CD или DVD у типској амбалажи са дизајнираним омотом и налепницом 

13 11. децембар 2007 
2. Колоквијум 

Персонални портфолио у електронској форми 
Изложба, анализа, коментари, дискусија, валоризација 
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Обавезна литература: 

Препоручена литература: 

 

Начин полагања испита (садржај елабората): 
Испит је писмени и полаже се кроз валоризацију реализованог Портфолиа на концептуалном нивоу у форми брошуре формата 
20х20 цм, са минимум седам унутрашњих страна испуњених текстуалним и графичким садржајем и интегрисаним диском са 
електронским записом принт фајлова, позиционираном на унутрашњој страни задње корице. Портфолио садржи биографске 
податке и фотографију аутора, хронолошки наведене податке о стручним активностима и текстуално-графичку презентацију 
репрезентативних радова. Посебну пажњу треба посветити реализацији насловне стране, визуелној целовитости и наглашеном 
ауторском пристипу. 
 
Критеријуми оцењивања: 
Општи визуелни утисак / Aтрактивност насловне стране / Међусобни  однос делова и целине / Квалитативни ниво графичких 
сегмената (типографија, цртеж, фотографија, скица) / Начин повезивања листова / Начин имплатације CD или DVD диска / Дизајн 
етикете диска / Квалитет штампе / Склоност ка визелном истраживању и графичком експерименту / 
 
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 рада 10 пројекат  
колоквијуми 10 + 10 усмена одбрана пројекта  
семинари  писмени елаборат 70 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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