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МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3,  3 ЕСПБ 
3. 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 задатком 
(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 су 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 наставник. 
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 семинарима 
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: Студијски 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:  

РЕЛИГИЈА КУЛТУРА АРХИТЕКТУРА 

 
Година студија:  

2. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 

Број кредита:     

3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
 
  У договору са студентима у току семестра. 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
У договору са Већем године 
 

Термини одржавања колоквијума: 
11 недеља  
15  недеља  
 

 
 
Назив предмета: 

РЕЛИГИЈА КУЛТУРА АРХИТЕКТУРА  

Наставник: 

доц. др Гордана Милошевић  

Сарадник у настави:   

асист. мр Рената Јадрешан-Милић                                  

Број кабинета: 232 

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

Уторак  12 - 14 ч. 

Телефон:    Кабинет 3218732                                                                                                                                

 E-mail: heritage@arh.bg.ac.yu                                                                                                                                

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Оцена 9сам и више из основних студија и из изборног предмета;  
М17 – историја архитектуре и насељавања 1 и 2; М15 – Проучавање и обнова градитељског наслеђа; М 8 – 
Античко наслеђе; М7 – Архитекта мора бити писмен 

 

Циљеви и приступ настави: 

У току рада на предмету РЕЛИГИЈА КУЛТУРА АРХИТЕКТУРА биће посебно посвећена пажња 
формирању три велике религије хришћанаства, јудеизма и ислама и њиховим међусобним релацијама, 
у појединачним и збирним елементима архитектуре. Пажња студената биће усмерена и ка тумачењу 
утицаја ових религија у стврању културног миљеа и појединих историјских прекретница. Посебно ће се 
студенти упознати и са компаративним истраживањума и анализама које се односе на установљавање 
облика и типова архитектуре. У интерактивном раду са студентима требало би да се отворе питања 
везана за порекло архитектуре ове три велике конфесије, као и њихов међусобни утицај на издвајање 
заједничких елемената према функцији,и према примењеној конструкцији. Стечена специфична знања 
била би од непосредне користи и за разумевање стварања потоњег средњовековног  и ренесансног односа 
градитеља и клијената према сакралној архитектури на једној старни и стварања успостављања јаких црквених 
институција и црквеног племстав на другој страни.  

Садржај наставе: 

I – III недеља – Уводно предавање о идеји за покретање изборног предмета под називом РЕЛИГИЈА КУЛТУРА 
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АРХИТЕКТУРА и упознавање студената са методологијом рада на предмету. Дефинисање просторног  и 
историјског оквира. Свете књиге Тора, Библија и Куран. 
 
II – III недеља – Дефинисање просторног и историјског оквира настанка јудеизма. Однос културног окружења и 
анализа организације и типологије сакралне архитектуре. Архитектура у расејању. 
 
IV – VII недеља – Дефинисање просторног и историјског оквира настанка хришћанства. Соларне и митраистичке 
идеје као саставни део пренетих веровања из паганских религија у хришћанство. Расколи у учењима и њихови 
утицаји на одвајање и формирање две велике хришћанске цркве у средњем веку. Устпостављање и 
установљавање типа. Симболика крста и круга. Трансформација идеје и појава нових облика архитектуре у 
савременом приступу пројектовања.  
 
VIII – X недеља – Дефинисање просторног и историјског оквира настанка ислама. Паралелни свет архитектуре и 
културе током раног средњег века. Обликовање архитектуре. Савремени правци у архитектури ислама.  
 
XII - XIV недеља – Упознавање са идеолошким ставовима религија јудеизма, хришћанства и ислама у односу на 
савремено друштво и принципе пројектовања. Однос цркве верника и клијената. Гостовање предавача  
 

Метод извођења наставе: 

Упознавање студената кроз предавања са савременом методологијом проучавања компаративног тумачења 
сакралних објеката у односу на културне прилике и идеолошки став , са посебним акцентом на анализи 
историјских извора, и архитектонске грађе.  
Консултације везане за израду семинарског рада. 
 

нед Наслови тематских јединица                                           

01  Уводно предавање 

02  Јудеизам - Дефинисање просторног и историјског оквира настанка 
јудеизма. 

03  Јудеизам - Однос културног окружења и анализа организације и 
типологије сакралне архитектуре. . 

04  Хришћанство - Дефинисање просторног и историјског оквира настанка 
хришћанства 

05   Хришћанство Соларне и митраистичке идеје као сасатвни део 
пренетих веровања из  паганских религија.  

06  Хришћанство - Расколи у учењима и њихови утицаји на одвајање и 
формирање две велике хришћанске цркве у средњем веку.  

07  Хришћанство – Устпостављање типа и облика сакралне архитектуре и 
њихова трансформација у савременом приступу пројектовања.  

08  Ислам - Дефинисање просторног и историјског оквира настанка 
ислама.  

09  Ислам - Паралелни свет архитектуре и културе током раног средњег 
века. Обликовање архитектуре.  

10  Ислам - Савремени правци у архитектури ислама.  

11 1 колоквијум  
 

 

12  Гостовање предавача  
 

13  Гостовање предавача  
 

14 : Гостовање предавача  
 

15 2 колоквијум   

 

Обавезна литература: 
Hoag,J.D.: Islamic Architecture, History of World Architecture, H.Abrams, 1979. 
Krautheimer,R.: Early Christian and Byzantine Architecture, Penguin Books, Baltimore, 1975. 
Židovi na tlu Jogoslavije (ed. Slavko Goldstein), Muzejsk prostor Zagreb 1988.   

Препоручена литература:.  
         Rajner M., Sinagoge sa kupolom, Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja 5, Beograd 1987,    218- 226 

Macdonald,W.: Early Christian and Byzantine Architecture, Studio Vista, London, 1962. 
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Fletcher,sir B.: A History of Architecture on the Comparative Method, Charles Schribner s Sons, New York, 
разна издања.  

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад са одбраном – Рад треба да садржи максимално око 25 000 словних места текста плус 

илустрације 

Критеријуми оцењивања: 

Студенти треба да кроз семинарски рад покажу да су упознати са општом и посебном литературом везаном за 
тему семинарског рада, да дају свој лични допринос кроз критичку анализу и доношење закључака о посебним 
проблемима везаним за изабрану тему, да покажу да су самостално израдили рад и да владају методологијом 
писања семинарског рада. 

Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Семинарски рад 40 

колоквијуми 20 + 20 усмена одбрана рада 10 

    
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


