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МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3,  3 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2008/09 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 

Изборни предмет 3 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
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 предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија  испуњену пријаву изборног предмета. 
Студенти се на изборни предмет пријављују при упису, према термину договореном за упис на прву годину 
Дипломских академских студија – Мастер.  
На изборни предмет се прима најмање 10 студената, док највећи број студената je 16.  
Коначни спискови студената биће накнадно објављени. 
   
 
*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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Назив предмета:  
 

МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3 
 
Година студија:  
 

3. семестар Дипломских академских студија - Мастер, 2008/09 
 
Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
Четвртком 10 – 12 
 

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

Термини одржавања колоквијума: 
 
 

 

 
 

Назив предмета: 

Доступност за све – Access to all 

Наставник: 

др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор 

мр Мариела Цветић, доцент 

Сарадник у настави:   

Татјана Карабеговић, асистент  

Број кабинета: 240 

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

Телефон:     32 18 740                                                                                            Е-маил: 

 

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 задаку. 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Укратко објаснити основни циљ наставе, релације предмета са осталим сродним наставним дисциплинама, основна знања која 
ће студент стећи радом на предмету и допринос тих знања укупној компетенцији студента.  
 

Садржај наставе: 

Објаснити и навести садржај основних  тематских области архитектуре и урбанизма које обухвата предмет, као и структуру 
тематских целина које ће се у оквиру предмета изучавати. 
 

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. 
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нед Наслови тематских јединица                                           

01 1. час,   18. септ. архитектонске баријере - увод у елементе – 

02 2. час,   25. септ. Доступност у јавним просторима 

03 3. час,      2. окт. Доступност у приватним просторима  

04 4. час,      9. окт. Примена стандарда 

Александар Богдановић, Universal Design  

05 5. час,    16. окт. Примена стандарда у галеријским просторима 

Marcus Dickey Horley, куратор Tate Modern 

06 6. час,    23. окт. Култура једнакости 

професор са ФАСПЕР 

07 Практични рад 

7. час,    30. окт. 

Презентација радионице 

мр Бранко Павић, редовни професор 

08 8. час,     6. нов. Обилазак објеката, cнимање стања на АФ 

09 9. час,   13. нов. Пројектовање лифта - рампи - димензионисање осталих елемената 

10 10. час, 20. нов. Пројектовање лифта - рампи - димензионисање осталих елемената 

11 11. час, 27. нов. Пројектовање лифта - рампи - димензионисање осталих елемената 

12 12. час,   4. дец. Детаљи, дизајн  

13 13. час, 11. дец. Презентација 

14 14. час, 18. дец. Презентација 

 

Обавезна литература: 

1. Designing for the disabled / Selwyn Goldsmith : RIBA, London, 1984 

2. Prostorna organizacija igre fizički oštećene dece u uslovima savremenog stanovanja / Andreja Marić : IAUS, Beograd,   
1979 

3. Elementi za projektovanje prostornih jedinica namenjenim invalidnim korisnicima / Andreja Marić : IAUS, Beograd, 1984 

4. Osobe umanjenih tjelesnih sposobnosti i arhitektonske barijere / Emir Fejzić : Arhitektonski fakultet, Sarajevo, 2001 

5. Access for disabled people to arts premises / W. Noble and G. Lord : Elsevier, Amsterdam, 2004 

6. Access for the handicapped / P. Hopf, J. Reaber :Van NostrandReinhold Company, New Zprk, 1984 

7. Building without barriers for the disabled / S. P. Harkness and J. N. Groom : Whitnez Library of design, New York, 
1976  
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Графички прилози 

(формат А3, Р 1:50, 1:10) 

текстуални прилози 

формирање каталога 

(каталог ће бити публикован) 

 

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  пројекат     85 

колоквијуми 15 усмена одбрана пројекта  

семинари  писмени елаборат  

 

 Изборни предмет се реализује у сарадњи са Британским културним центром у Београду. 

 радови урађени у оквиру изборног предмета биће публиковани и приређени за изложбу. 

 Ауторе најбољих радова у оквиру изборног предмета, Британски културни центар награђује студијским 
путовањем у Велику Британију ради обиласка објеката на којима су рађене интервенције ове врсте.  

 


