
Изборни предмет 2,  3 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
План рада 
 
Назив предмета:  
 
Изборни предмет 2 
 
Година студија:  
 
3. 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: 
Креативно писање 

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: 
  
Циљеви су развојни, тј. развијање вербалних ( реторичких, комуникационих, логичких... способности студената кроз медијум 
писаних задатака. Претпоставка је да ће овај вид наставе допринети  развоју комплетних језичких спобности студената (па и 
говорне продукције) и способности логичког закључивања као и „отварања студената“ да слободно изражавају своје мисли и 
идеје 
 
 
Садржај наставе:  
Предмет је усмерен ка развоју вербалних способности на матерњем језику (српском), али би се практиковало и писање на 
страном језику (према избору студента). Понуђени језици су енглески, руски и немачки 
Максимално се прима 20 студената.  
 

 

 Наслови тематских јединица                                           

 1. Prvo predavanje 
Opšti principi pisanja eseja, kako se piše biografija, CV, portfolio... 
2.  Drugo predavanja 
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Kako napisati priču (narativ) sa temporalnom dimenzijom  
Istorija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Istorija Beogradskog univerziteta, Konak knjeginje Ljubice, Kapetan Mišino 
zdanje, itd. 
3.Treće predavanja 
Kako opisati lokaciju i dati instrukcije da se do nje dodje 
Lokacija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, kako doći od stana studenta ili neke druge lokacije do Fakulteta 
4. Četvrto predavanje 
Kako opisati ličnost, poredjenje, razlike i sličnosti...(kako napisati vrstu opisa, tj. sastav bez temporalne dimenzije – 
Studenti i profesori Arhitektonskog fakulteta, poređjenje sa drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu 
5. Peto predavanje 
Kako opisati zgradu, delovi zgrade, elementi i materijali.... 
6. Sesto predavanje 
Kako definisati pojam, kako klasifikovati, izraziti odnos celina-deo – Profesija arhitekte 
7. Sedmo predvanje 
Kako izraziti sopstveni stav, argumentacija, pozitivno i negativno izražavanje 
8. Osmo predavanje 
Kako napraviti Web prezentaciju sopstvenog studija, rad u studiju (opis procesa), crtanje rukom ili kompjuterom, 
kompjuterski žargon 
9. Deveto predavanje 
Kako izraziti emocionalni stav 
Pritzkerova nagrada za arhitekturu i arhitekti koji su je dobili , „lepe“ i „ružne“ reči, kako izbeći predrasude u izražavanju 
10. Deseto predavanje 
Kako predstaviti jednog arhitektu, bitno i nebitno, lično i profesionalno – F.L.Wright 
11. Jedanaesto predavanje 
Kako pisati „tehničkim“ i „umetničkim“ stilom – Da li je arhitektura umetnost ili profesija? Poznati umetnici koji su bili i 
arhitekte (Fidija, Mikelandjelo, Leonardo, Hundertwasser...) 
12 Dvanaesto predavanje 
Kako uticati na publiku da promeni mišljenje – „nagovarati“, kako „čitati izmedju redova“... 
13. Trinaesto predvanje 
Kako prepoznati govor moći – žene u arhitekturi 
14. Dogovor o seminarskom radu 

 
 

Начин полагања испита Критеријуми оцењивања:  
 
Predmet se ocenjuje na osnovu 
1. pohadjanja predavanja I aktivnosti na času (do 20 bodova), 
2.izrade domaćih zadataka,  njihove predaje u predvidjenim rokovima i korektivnim aktivnostima u vezi sa njima (do 50 bodova) I  
3.izrade seminarskog rada na temu koju je odabrao student iz gradiva kursa I njegove odbrane na završnom ispitu (do 30 bodova). 
Raspon ocena od 6 do 10 zahteva bodove od 60 do 100. 
Pristup nastavi i ocenjivanju je individualizovan, tj. pokušava se proceniti koliko je student napredovao od trenutka ulaska na kurs do 
njegovog završetka, tj. ideja je da se ocena ne zasniva na prethodnom znanju studenta I talentu za jezike, već više na zalaganju i 
entuzijazmu studenta da što više unapredi svoje znanje u postojećim okolnostima. 
 
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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