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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 – SMALL  / урбани релакс  
 
Година студија:  
 

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10 
 
Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
Према распореду 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
09. јули 2008. у 12 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 
5 и 10 недеља наставе 

 
 
Назив предмета: 

 SMALL  / урбани релакс 

Наставник: 

доц. др Ана Никезић 

Сарадник у настави:     

                                

Број кабинета: 346а 

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

Телефон:                     063 72 78 915                                                                       Е-маил: ana.nikezic@gmail.com 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечнa оценa студија  

ОГРАНИЧЕН БОЈ СТУДЕНАТА НА 15 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Програмско и просторно испитивање потенцијала јавних градских простора, те њихова реанимација кроз архитектонску 
интервенцију малих размера. 

 

Садржај наставе: 

Истраживање конкретног урбаног простора кроз анализу његових потенцијала и ограничења. Затим, дефинисање конкретног 
оквира и његова просторна и програмска редефиниција кроз обликовање простора за релакс.  
 

Метод извођења наставе: 

Предавања и дискусује у пленарном саставу. 
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нед Наслови тематских јединица                                           

01  Мала форма у урбаном окружењу 

02  Међупростори града / контекст – културни, урбани, архитектонски, историсјки 

03  Место и не-место  

04  Мала форма – споља/унутра, горе/доле, испред/иза, тежиште, лејер/волумен 

05  Живот простора – урбани амбијент и дух места 

Кретање и амбијент / Светлост и границе простора 

06 1. Колоквијум: Дискусија / провођење времена, релакс у урбаном окружењу 

07  Мала форма / елементи 

08  Мала форма / програмски оквир 

09  Мала форма / мере, пропорције, човек, димензија 

10  Материјалност простора / Геометрија облика 

11 2. Колоквијум: Дискусија / презентација концепције изабраног простора и интервенције 

12  Интервенција инсталација 

13  Интервенција употребност као мултифункција, флескибилност, и као мобилност и 

приступачност 

14  Интервенција атрактивност и интерактивност 

 

 

Препоручена литература: 

Сви часописи и књиге на тему Мале форме, Дизајна урбаног пејзажа, истраживања простора, Уметности у урбаног окружењу, а 

које се налазе у библиотеци Архитектонског факултета. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Предати у елекронској и папирној форми Елаборат који се састоји од писаног и графичког дела 

Критеријуми оцењивања: 

Аналитичност , систематичност, креативност, оригиналност, активност у настави (све подједнако) 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе учествују са 45 поена, завршни елаборат носи 45 поена и 
усмена одбрана рада 10 поена. Студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 елаборат 45 

колоквијуми 10 + 10 усмена одбрана пројекта 10 

семинари    
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 


