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МОДУЛ 17 – Изборни модул, 3 ЕСПБ 
 
Циљ наставе на модулу 

Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним 
областима.   
 
Потребна предзнања: 

Нису потребна предзнања већ одговaрајућа интересовања за проширивање основног корпуса знања. 
 
Курс 17.2. Изборни предмет 1 :  Arhitektura u kontekstu , 3 ЕСПБ 
5. семестар дипломских академских студија, 2008/09 

 
УПУСТВО

1
 

 
Садржај наставе 

Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одреженим изборним 
областима. Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета 
одслушати и на другој високошколској установи, уз одговрајући сертификат о испуњеним обавезама и уз 
претходно одобрење продекана за наставу 
 
Термински план наставе 

Изборни предмет одржава се у форми блок наставе једном недеље по 2 часа. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За овај курс предвиђена су 2,5 радних сати недељно (2 сата рада школи и 0,5 сати рада код куће). 
3 радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (22,5 сата).  
Испит  - предаја семинарског рада је 19. радне недеље у петак 8.фебруара. 
 
Студијска правила 

Предмет води један наставник и сарадници, у зависности од броја пријављених студената. Минимални и 
максимални број студената одређује наставник.  
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 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 17, Курс 17.2. Изборни предмет 1 : Arhitektura u kontekstu 
 
Година студија:  

5. семестар основних академских студија, 2008/09 
 
Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 

Понедељак, 18 h  
 

Термин одржавања испита (предаја  семинарских радова): 
 

08.фебруар, 2008.  
 

Термини одржавања колоквијума: 
11, 13 i 15 nedelja 

 
 

Назив предмета: 

Arhitektura u kontekstu 

Наставник: 

Prof.dr Eva Vaništa Lazarević 

Сарадник у настави:      

Ass. Mira Milakovic 

Број кабинета:  

253 

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

Ponedeljak 12h, kabinet 253 

Телефон:                                                                                                                   Е-маил: 

 3218 753                                                                                                                    eval@eunet.yu 

 

Циљеви и приступ настави: 

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa principima uklapanja nove arhitekture u kontekst već izgrađene strukture, npr. 
starih jezgara gradova ali i novijih ambijenata, već formiranih. Da li se to odnosi na sukob / konfliktnu arhitekturu ili na 
prilagođavanje proverava se istraživanjem uspešnijih i manje uspešnih primera. Razmatraju se različite smernice, iskustva 
i nivo subjektiviteta kritike arhitekture. 
 

Садржај наставе: 

Tematske oblasti su arhitektura, urbanističko projektovanje, urbana obnova. 
Nastava obuhvata prikaz osnovnih metoda, razmatraju se pristupi uklapanja odnosno konflikta nove i stare arhitekture, kritički se 
osvrćemo na primere, prikazuju se nove tendencije u arhitekturi u kontekstu, upoređuju se primeri i studije slučaja 
 
 

Метод извођења наставе: 

Настава се  одвија:  
1.  предавања еx-катедра, u iznosu od 1/3 ukupnog broja radnih nedelja, sa 3 obavezna kolokvijuma  
2. анализа случајева koji se istražuje i predaje u obliku seminarskog rada, uz konsultacije sa ass. i Prof. 
 



 3 

 

 

нед Наслови тематских јединица                                           

01  Nove tendencije u arhitekturi unutar konteksta, ex katedra 

02  Seminarski rad, konsultativno 

03  - 

04  - 

05 : - 

06  - 

07  - 

08  - 

09  - 

10  Studije slučaja, ex katedra 

11 1. Колоквијум Studije slučaja, ex katedra 

12  Studije slučaja, ex katedra 

13 2. Колоквијум: Studije slučaja, ex katedra 

14  Studije slučaja, ex katedra 

15 3. Колоквијум:  

 

Обавезна литература: 

Udžbenik: Eva Vaništa Lazarević: Obnova gradova u novom milenijumu, Beograd 2003.  / biblioteka, knjižara Arh. fak, i 
knjižara Plato, Arh.fakulteta 

Препоручена литература: 

U bibliografiji udžbenika 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Seminarski rad (pisana / papirna  forma  A4 i CD) sadrži prikaz, po izboru, dobrog ili lošeg primera uklapanja nove arhitekture u kontekst 
postojeće, građene strukture. Student bira jedan primer, po mogućstvu manje poznat, sa osnovama, karakterističnim presecima i 
fotografijama, tehničkim opisom objekta i kritički se osvrće na dati primer. Opširnije na sajtu predmeta / sajtu fakulteta. 

Критеријуми оцењивања: 

Ocenjuje se: kritički osvrt , pismenost, dizajn, urednost, preglednost, nivo detaljnosti, poznavanje literature i novih 
tendencija 

Оцењивање: 
 

  

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

3 kolokvijuma   писмени елаборат  

    

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 


