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МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1,  3 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
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 
Пријављивање студената је ПРЕМА РАСПОРЕДУ ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ АФ. 
Изборни предмет прима најмање 10 студената. 
Због специфичности курса и континуираног стицања теореских и практичних способности, број полазника је 
огранилен на максимално 12 студената. 
Листе са распоредом  студената достављају се наставницима ПРЕМА РАСПОРЕДУ ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ 
АФ. 
Коначни спискови студената објављују се ПРЕМА РАСПОРЕДУ ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ АФ. 
 
 
*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 ) 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1 – Total DESIGN 
 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10 
 
Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
БИЋЕ НАКНАДНО ОДРЕЂЕН 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
ПРЕМА РАСПОРЕДУ ИСПИТА ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ 
Термини одржавања колоквијума: 
 
6. И 13. РАДНА НЕДЕЉА 

 

 

Назив предмета: 

Total DESIGN 

Наставник: 
мр Душан Станисављевић, ванредни професор (abcd@arh.bg.ac.rs) 

Сарадник у настави:               
Ђорђе Ненадовић (djuk@sezampro.yu), Владимир Ковач (kovachshach@yahoo.com)                     

Број кабинета: 341 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): уторак 12-13, четвртак 12-13 

Телефон:  3218718                                                                                                                  Е-маил: abcd@ arh.bg.ac.rs 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
1. УЧЕШЋЕ и ОЦЕНА на изборном предмету ГРАФИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА из 6. семестра Основних академских студија 
2 Просечна оцена са Основних академских студија 

Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ курса Тotal DESIGN је да се студенти првог семестра Дипломских академских студија, кроз теоријски и практичан рад, 
оспособе за свеобухватну графичку подршку хипотетичкој или реалниј манифестацији из области архитектуре, урбанизма, 
грађевинарства, уметности... 
Током једносеместралног курса, студенти ће овладати знањимаи вештинама који ће им омогућити, да уз коришћење познатих и 
доступних начина визуелне комуникације, концепзуално и извођачки, успешно одговоре на постављање задатке. 
 
Садржај наставе: 
1. Карактеристике манифестационог дизајна 
2. Елементи тотал дизајна 
3. Визуелно обједињење 
4. Ауторски рукопис  
Метод извођења наставе: 
Теорески део                                                     Практични део 
  - Предавање                                                     - Креација 
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нед Наслови тематских јединица                                           

01  
Упознавање, верификација полазника курса; информације о садржају курса, начину 
извођења наставе, задацима и начину формирања завршне оцене, питања, 
дискусија... 

02  

Анализа опсервираних примера Тotal DESIGN-a 03  

04  

05 1. Колоквијум: Анализа и валоризација одабраног примера Тotal DESIGN-a 
06  

Концептуални нивоТotal DESIGN-a реалне или хипотетичке манифестације (Салон 
архитектуре, самостална изложба, јубилеј, дани архитектуре, меморијална изложба, 
конгрес, итд... 

07  

08  

09  

10 2. Колоквијум: Дијаграмска представа предложеног концепта 
11  

Израда завршног рада 12  

13  

14  Изложба 
 

Обавезна литература: 
------------------- 

Препоручена литература: 
------------------- 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит има форму групне изложбе на којој полазници курса представљају резултате свог рада кроз: 
  - Два изложбена паноа (димензија 50/70цм) 
  - Два листа (формат А4) који представљају симулацију страна стручног часописа 
  - Пет реализованих елемената Тotal DESIGN-a 
  - Усмену преѕентацију и одбрану концепта 
Критеријуми оцењивања: 
Степен достигнуте креативности на идејном нивоу и реализаторске вештине изражене кроз презентоване графичке прилоге.  

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 20 испит 50 колоквијуми 20 + 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

  - Прикупљање фотографске грађе                 - Реализација 
  - Анализа, дискусија, валоризација                - Презентација   
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