
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. 
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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 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 и семинарских радова): 
 
06. фебруар 2008. у 12 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
 
 
 

Назив предмета: KONCEPT - KONTEKST u arhitekturi 

Наставник: doc. arh Dejan Mileti}, doc. arh. Milan Vujovi} 

 

Број кабинета: 237 

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

Телефон:       3218737                                                                                                                 Е-маил: 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Potrebna predznawa: 

Курс 1.2. :  Архитектура данас   
Курс 2.1. :  Простор и облик   
МОДУЛ 8-СТУДИО ПРОЈЕКАТ 1-архитектура 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
Ciq nastave je da se kroz rad na malim projektima i analize primera formira 
objektivan kriti~ki stav studenata o savremenim  tendencijama u arhitektonskom 
projektovawu. Kontekst kao pojam koristi se u naj{irem smislu svog zna~ewa: 
istorijskom, socio- politi~kom, urbanisti~kom i kreativnom.Analiza uticaja 
razli~itih faktora- konteksta na formirawe arhitektonskog koncepta i de{ifrovawe 
tih uticaja jedan su od prioritetnih zadataka kursa. Arhitektonski objekat kao 
predmet analize posmatra se kao pojava u kontekstu svog nastanka. Ciq nastave je 
da se do|e do prepoznavawa savremenih tendencija u formirawu arhitektonskog 
koncepta, ne samo kroz elementarno posmatrawe arhitekture, ve} uz analiti~ki i 
sveobuhvatni proces de{ifrovawa i otkrivawa svih uticajnih faktora- konteksta. 
Poseban osvrt kod izbora tematskih okira bi}e dat savremenoj arhitekturi  
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Beograda. 
  

Садржај наставе: 

U teorijskom delu nastave nastavnici kroz predavawa daju osnovne smernice i uvode 
studente u proces analize predmetne pojave. Kroz diskusiju te`i sa ka korekcijama 
i usagla{avawu stavova. Analiti~ki deo nastave odvija se u rasponu od 
subjektivnog stava do objektivnog gledawa na procese vezane za kontekst nastanka 
arhitekture.Prakti~ni deo nastave sastoji se u izradi ve}eg broja malih projekata 
u kojima se tra`i reakcija studenata na pojedine ekstremne uticaje konteksta u 
kome nastaje arhitektonski koncept. 
 
Метод извођења наставе: 

Nastava se odvija kroz kombinaciju predavawa, diskusija i analiza slu~ajeva, 
eseja i seminarskih radova. Akcenat se stavqa na formirawe i afirmaciju 
individualnih stavova studenata kroz interaktivnu nastavu na predmetu. 
 
 

нед Наслови тематских јединица                                           

01  KONTEKST-pojam i zna~ewe 

02  KONCEPT-pojam i zna~ewe 

03  ANALIZA PRIMERA- mali projekat- koncept 

04  ANALIZA PRIMERA- mali projekat- koncept 

05  ISHODI[TA -TENDENCIJE 

06 1. Колоквијум:  

07  MALI PROJEKAT 

08  KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMERA 

09  FORMA-FUNKCIJA-KONCEPT-KONTEKST 

10  ARHITEKTURA U TRANZICIJI- UTICAJI- STANOVAWE 

11  ARHITEKTURA U TRANZICIJI- UTICAJI- JAVNI OBJEKTI 

12  IZRADA SEMINARSKOG RADA-TEME 

13 2. Колоквијум:  

14  IZRADA SEMINARSKOG RADA-KONSULTACIJE 

 

Обавезна литература: 
Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 
 

Препоручена литература: 
Краћи списак додатне литературе корисне за рад на предмету. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Seminarski rad A4 10-15 strana 

 
Критеријуми оцењивања: 
Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 

компетенција. 
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Оцењивање: 
 
1. KOLOKVIJUM 15 poena 
2. KOLOKVIJUM 15 poena 
3. ZAVR[NI RAD 70 poena 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  пројекат  
колоквијуми 15+15 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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