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

1
 

Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним 
областима.  Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета 
одслушати и на другој високошколској установи, уз одговарајући сертификат о испуњеним обавезама, и уз 
претходно одобрење Продкана за наставу. 
 
Потребна предзнања: 

Нису потребна предзнања већ одговaрајућа интересовања за проширивање основног корпуса знања. 
 
Курс 17.2. Изборни предмет 2 :  име предмета , 3 ЕСПБ 
6. семестар дипломских академских студија, 2007/08 

 
 
УПУСТВО 
 
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 21. радне недеље у среду 9.јула. 
 
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 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ 17, Курс 17.2. Изборни предмет 2 : АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКТИ 2 
 
Година студија:  

6. семестар основних академских студија, 2007/08 
 
Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 

Понедељак од 12 до 14 часова 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 

09. јули 2008.  
 

Термини одржавања колоквијума: 

 
10.март 2008 
21. април 2008 

 
 

Назив предмета: 

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКТИ 2 

Наставник: 

доц. арх. Дејан Милетић, доц. арх. Милан Вујовић 

Сарадник у настави:      

Број кабинета:  

237 

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

 

Телефон:                                                                                                                   Е-маил: 

 3218737 

 

Циљеви и приступ настави: 

Циљ наставе је да се кроз рад на малим пројектима , предавања и дискусије унапреде знања студената у области 
архитектонско- урбанистичког пројектовања. Ужи тематски оквир курса је пројектовање административних 
објеката. Радом на предмету студенти ће бити у прилици да прошире знања стечена на предмету Типологија 2 
 као и да се сусретну са савременим тенденцијам у пројектовању административних објеката. 
 

Садржај наставе 

У теоријском делу наставе наставници кроз предавања дају основне смернице и информације које су 
неопходне за разумевање и анализу предметних појава. Аналитички део наставе биће везан за 
анализу примера из савремене архитектонске праксе и нове тенденције у пројектовању 
административних објеката. 
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Метод извођења наставе: 

Настава се одвија кроз комбинацију предавања,дискусија , анализе адекватних примера и семинарских 
радова. Акценат се ставља на усавршавање и продубљивање  пројектантских искустава у предметној 
области. 
 

 

нед Наслови тематских јединица                                           

01  Уводно предавање 

02  Типологија административних објеката 

03  Савремени приступи у пројектовању административних објеката 

04  Анализа примера из светске и домаће праксе 

05 1. Колоквијум:  

06  Избор тема за израду семинарског  рада 

07  Дискусија 

08  Израда семинарског рада 

09  Израда семинарског рада 

10 2. Колоквијум:  

11  Корекције 

12  Консултације 

13  Консултације 

14  Консултације 

15  Финализација 

 

Обавезна литература: 

Списак литературе биће накнадно достављен у складу са специфичним потребама сваког студента 

Препоручена литература: 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, формате и број листова 

 

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 

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 предавања  писмени елаборат 70 

колоквијуми 15+15   

 

Услови предаје после заказаног рока: 

Према стауту АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

Према стауту АФ 

 


