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МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1,  3 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 

Изборни предмет 1 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 радом на изборном предмету.  
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
Испит  је 21. радне недеље у уторак. 
 
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 1 
 
Година студија:  
 

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
У договору са студентима 

 

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

05. фебруар 2008. у 12 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 
У договору са студентима 
 

 
 

Назив предмета: 

Израда програма за димензионисање конструктивних елемената од армираног бетона, челика и дрвета у 

програмским пакетима Excel, Visual Basic и Tower 

Наставник: 

Проф. Др Милан Глишић, дипл.инж.арх. 

Сарадник у настави:   

Асс. мр Дејан Васовић, дипл.инж.арх., демонстратор Зоран Шобић, арх.                                  

Број кабинета: 349а 

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

Телефон: 063 209426                                                                                                        Е-маил: glisic.milan@gmail.com 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просек оцена из предмета Механика и отпорност материјала, Принципи констуисања архитектонских објеката и Конструктивних 
карактеристика примењних материјала. Поред просечних оцена кандидат мора да покаже заинтересованост за рад у овој 
области. 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Оспособити студента да може решавати проблеме, не само димензионисања констркција, већ и да савлада вештину 
самосталног и једноставног пројектовања програма за решавање низа практичних проблема у пракси. 
 

Садржај наставе: 

Анализа постојећих програмских пакета и утврђивање њихових могућности. Израда конкретних програма и рад на постојећим 
програмима. 
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Метод извођења наставе: 

Настава се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни 
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски 
радови итд. 

 

 

нед Наслови тематских јединица                                           

01  Принцип израде алгоритмас 

02  Excel - упознавање 

03  Excel – израда програма за један случај димензиониосања 

04  Excel– израда програма за један случај димензиониосања 

05  Excel– израда програма за један случај димензиониосања 

06 1. Колоквијум: Одбрана рада са првих 5 вежбања 

07  Visual Basic - упознавање 

08  Visual Basic – израда програма за један случај димензиониосања 

09  Visual Basic – израда програма за један случај димензиониосања 

10  Tower  - упознавање 

11  Tower – рад на заданом моделу 

12  Tower – рад на заданом моделу 

13 2. Колоквијум: Одбрана рада са вежбања од 7 до 12 

14  Tower – рад на заданом моделу 

 

Обавезна литература: 

Предавања из предмета Принципи конструисања архитектонских објеката и Конструктивне карактеристике примењених 
материјала. 

Препоручена литература: 

Упутсва за програмске пакете који се анализирају 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Одбрана програма који је сваки студент сам пројектовао. 

 

Критеријуми оцењивања: 

Редовно похађање наставе и благовремена предаја елабората. 

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 65 пројекат 60 

колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта 20 

семинари 15 писмени елаборат 20 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 
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