
Студијски програм :  Основне академске студије архитектуре 

Назив предмета:  МОДУЛ – M23 Стручна пракса, екскурзија или летња радионица 
ОАСА_М23.2 Стручна екскурзија или летња радионица 

Наставник:   Ксенија Ж. Лаловић 
Сарадник у настави:  

Број кредита:   2 ЕСПБ 
Статус предмета: обавезни  
Услов :   нема посебних услова 

 

Циљ предмета : 

Екскурзија: Циљ предмета је упознавање студената са значајним архитектонским и урбанистичким достигнићима у 

земљи и иностранству, као и развијање способности за аналитичтко и критичко посматрање и истраживање 
ахритектнског наслеђа и савремених концептуалних трендова у архитектури и урбанизму.  
 
Летња радионица: Циљ предмета је упознавање студената са процесом апликативне примене знања стечених на 

другим предметима у форме спровођење кратког конкретног задатка везаног за потребе идентификоване у пракси. 

Исход предмета:  

Екскурзија: Развијене способности аналитичког и критичког приступа истраживању урбаних средина и 

архитектонских објеката. Савладане методе и технике припреме итинерера и извештаја са обиласка. 
  
Летња радионица: Вештина примене стечених знања на конкретном кратаком задатку. Способност организације и 

презентације резултата радионице. 

Садржај предмета: 

Екскурзија: Похађање једне или више стручних екскурзија, у под вођством неког од наставника Факултета (укупно 5 

дана – 40 сати) 
 
Летња радионица: Похађање једне или више стручних радионица, у под вођством неког од наставника Факултета 

(укупно 5 дана – 40 сати) 

Обавезна литература 

Нема обавезне литературе 

Метод извођења наставе 

Студент сами бирају неку од понућених екскурзија или радионица у организацији факултета, или иницирати неку од 
стручних екскурзија или радионица и позвати референтне наставнике да буду ментори и руководиоци. 
Задатак студената је учешће у предистраживању, састављању итинерера и финалној изради извештаја са пута. 
Осим учешћа у радионици студенти узимају учешће и у организацији завршне изложбе и јавном публиковању 
резултата. 
О резултатима рада на стручној екскурзији или радионици наставник ментор саставља извештај који са списком 
студената доставља рауководиоцу предмета.  

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 1 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Припрема  30 Извештај. изложба 70 

    

 


