
 
План рада 
 
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: 
                           
Шеста и тринаеста недеља 
 
 
Назив предмета:   
                                          Технологије обнове зграда 

Наставник:  
                                          Проф. др Александра Крстић 

Сарадник у настави:                                    

Број кабинета:  250 

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

Телефон:      011 3218750                                                                                                                             Е-маил: 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из основних студија.   
 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Основни циљ наставе је да студенти прошире своја знања из области архитектонског пројектовања и архитектонских 
конструкција и детаља, кроз упознавање са мерама и технологијама обнове зграда, којима се побољшава просторни, топлотни, 
звучни комфор, природно осветљење и вентилација простора, као и обликовне карактеристике зграда, зависно од намене 
објекта и карактеристика окружења. Студент се оспособљава за савладавање специфичних проблема обнове и ревитализације 
објеката у градском ткиву, са акцентом на унапређењу енергетских перформанси као императива у третману постојећег градског 
фонда у савременој архитектонској пракси. 
 
Садржај наставе: 
Основне тематске области су архитектонско пројектовање и архитектонске конструкције и детаљи, са акцентом на фунционалној 
флексибилности, мерама и техникама обнове зграда у циљу унапређења просторних, обликовних и енергетских перформанси.   
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Метод извођења наставе: 
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада - предавања, проучавање литературе и приказ и анализа 
случајева из домеће и стране. Подразумева се  непосредно учешће студената у настави кроз  анализе и презентације примера 
из праксе. 
 

нед Наслови тематских јединица 

Предавања                                                                                    Активности ван факултета⁄на факултету             

01 КОНЦЕПЦИЈЕ 

Методологија обнове зграда. Примери из праксе. 

 

02 Класификација и приказ мера обнове зграда 

(Функционални, технички и обликовни аспект за 

различите намене објеката и карактеристике окружења) 

Изучавање литературе 

03 Промене кроз животни циклус зграде – функционална 

флексибилност простора 

Изучавање литературе 

04 ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 

Повећање просторног комфора: а) принципи доградње-

повећање волумена по хоризонтали и вертикали, б) 

принципи адаптације 

Изучавање литературе 

05 Унапређење термичких перформанси омотача и 

обликовних карактеристика објекта 

Изучавање литературе 

06 1. Колоквијум: Припрема семинарских радова 

07 Трансформација омотача у енергетски ефикасне 

структуре-коришћење обновљивих извора енергије 

Припрема семинарских радова 

08 МОНИТОРИНГ Припрема семинарских радова 

09 АНАЛИЗА ПРИМЕРА ИЗ ПРАКСЕ Припрема семинарских радова  

10 Интерактивна настава – учешће студената у приказу и 

анали примера из праксе. 

Приказ семинарских радова и дискусија 

11 Интерактивна настава - Разматрање доприноса са 

економског  и еколошког аспекта 

Приказ семинарских радова и дискусија 

12 Интерактивна настава Приказ семинарских радова и дискусија 

13 2. Колоквијум: Приказ семинарских радова и дискусија 

14 Интерактивна настава Приказ семинарских радова и дискусија 

 

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): 
Семинарски рад на А4 формату око 16 страна и презентација рада у пдф-у. 
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Критеријуми оцењивања: 
Обавезно присуство предавањима и активно учешће у настави у погледу дискусија и приказа семинарских радова. Студент стиче 

максимално 40 поена у настави и 60 поена на испиту, тј. семинарском раду.  Семинарски рад може бити рађен индивидуално или 

тимски. 

Оцењивање: 
 
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. Од укупно 100 поена, активност 
у току наставе износи 10 поена, колоквијуми износе по 15 поена, а испит-израда и презентација семинарског рада износи 60 
поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат ⁄ 
колоквијуми 30 усмена одбрана пројекта ⁄ 
семинари ⁄ писмени елаборат-семинарски рад 60 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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