
 1 

МОДУЛ М8 – Изборни предмет 2,  3 ЕСПБ 
2. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 

Изборни предмет 2 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 из 2. семестра ако они нису семинари из студија 
у коме студент похађа наставу (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 изборним предметом.  
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
Испит  је 21. радне недеље. 
 
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 који води студио предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија  испуњену пријаву 
изборног предмета у четвртак 20.децембра 2007 у 12 сати  
Пријављивање студената је у уторак и среду 5. и 6. фебруара. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са понуђеним семинараима 
Изборни предмет прима најмање10 студената, док највећи број студената није одређен. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 9. фебруара 2008.   
.   
 
*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 М8 – Изборни предмет2 
 

Година студија:  
 
2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2008/09 
 

Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
 

Термини одржавања наставе: 
 
уторак 12-14 сати, сала 254 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
Предаја портфолија: последњи час у семестру 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 
1. колоквијум 17. 03. 2009. 
2. колоквијум 28. 04. 2009. 

 
 

Назив предмета: 

Концептуална архитектура                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                          Nick Ervinck: Trafutobs 

Наставник: 

доц. мр Владимир Миленковић 

асс. мр Татјана Стратимировић 

Сарадник у настави: 

апс. арх. Бојана Гошовић 

арх. Бранко Белаћевић                                  

Број кабинета: 345а 

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

Телефон: 3218725                                                                                         Е-mail : profic@afrodita.rcub.bg.ac.yu 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из основних студија могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задатку. 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ наставе је стицање способности за истраживање различитих модела архитектонског мишљења кроз концептуална 
уобличавања архитектонских идеја. 
 

Садржај наставе: 

Садржај наставе одвија се у форми истраживања могућих начина сагледавања, разумевања и интерпретирања 
објеката/места/догађаја архитектуре. Кроз серију вежби која започиње аналитичком студијом објекта, преко критичког мапирања 
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простора и групне инсталација in-situ, а завршно са формирањем инструментаријума за прецизно мерење просторног пресека, 
открива се вештина гледања изван очигледног и видљивог, ка невидљивим и квалитативним својствима онога што данас чини 
савремено поље архитектонског деловања. У фокусу се налази идентитет архитектуре, који сваки студент индивидуално 
интерпретира у односу на понуђене теме. 
 

Метод извођења наставе: 

Настава се одвија кроз презентације, радионице и интервенције на лицу места. 
 

 

нед Наслови тематских јединица                                           

01 

информација 

Упознавање 

Формирати паковање за елементарни студентски портфолио. 

За портфолио изабрати до пет прилога из радова произведених током студија. 

02 

03 

идентификација 
Аналитичка студија 

Пронаћи обичан свакодневни предмет и трансформисати га у нешто вредно. 
04 

05 

06 

формулација 
Критичко мапирање 

Мапирати задати простор (уз обалу Саве) кроз изабрани филтер. 
07 

08 

09 

апстракција 

Инсталација in-situ 

Извести групну инсталацију на шест места на задатом простору, која одговарају на теме 

привремености, напуштености, нестајања. 

10 

11 

12 

трансформација 
Мерени пресек 

Извести пресек кроз пажљиво посматрани објекат, место или догађај архитектуре. 
13 

14 

 

Обавезна литература: 

 

Препоручена литература: 

www.exyzt.net  

www.powerhouse-company.com 

www.atelierkempethill.com  

www.2012architecten.nl 

fantasticnorway.no 

www.e-cloud9.com 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже предајом семинарског рада у форми портфолија предмета. 

Критеријуми оцењивања: 

Довршеност, кохерентност и аутентичност рада. 

Оцењивање: 
 
Форма, структура и садржај рада равноправно учествују у завршној испитној оцени. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 портфолио предмета 70 

колоквијуми 2х10=20   

 

 

http://www.exyzt.net/
http://www.powerhouse-company.com/
http://www.atelierkempethill.com/
http://www.2012architecten.nl/
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Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 


