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МОДУЛ 17 – Изборни модул, 3 ЕСПБ 
 
Циљ наставе на модулу

1
 

Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним 
областима.  Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета 
одслушати и на другој високошколској установи, уз одговарајући сертификат о испуњеним обавезама, и уз 
претходно одобрење Продкана за наставу. 
 
Потребна предзнања: 
Нису потребна предзнања већ одговaрајућа интересовања за проширивање основног корпуса знања. 
 
Курс 17.2. Изборни предмет 2 :  САВРЕМЕНА УРБАНА КУЋА , 3 ЕСПБ 
6. семестар дипломских академских студија, 2009/10 

 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одреженим изборним 
областима. Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета 
одслушати и на другој високошколској установи, уз одговрајући сертификат о испуњеним обавезама и уз 
претходно одобрење продекана за наставу 
 
Термински план наставе 
Изборни предмет одржава се у форми блок наставе једном недеље по 2 часа. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За овај курс предвиђена су 2,5 радних сати недељно (2 сата рада школи и 0,5 сати рада код куће). 
3 радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (22,5 сата).  
Испит  - предаја семестралног рада у термони по договору 
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник, у зависности од броја пријављених студената. Минимални и максимални број 
студената одређује наставник.  
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 

                                                
1 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.  



 2 

План рада 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ 17, Курс 17.2. Изборни предмет 2 : САВРЕМЕНА УРБАНА КУЋА 
 
Година студија:  

6. семестар основних академских студија, 2007/08 
 
Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
Према накнадном договору 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
Према терминском плану јунског испитног рока 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 
5 и 10 недеља наставе 

 
 
Назив предмета: 

Савремена урбана кућа 

Наставник: 

Доц. др Ана Никезић 

Сарадник у настави:      

/ 

Број кабинета:  

346а 

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

Према потреби и договору 

Телефон:                                                                                                                   Е-маил: 

 063 72 78 915                                                                                                           ana.nikezic@gmail.com 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Основни циљ је разумевање сложености савремене куће у околностима густо изграђене структуре града, као и оспособљавање 
за анализу слојевитости њенe структуре посматране кроз оквир савременог друштва са једне и града 21.века са друге стране.  
 

Садржај наставе: 

У оквиру наставе се испитују односи архитектуре куће и урбаног окружења, однос куће и свакодневног живота у граду, те однос 

идентитета савременог станованика града и специфичан карактер наслеђене структуре града. Дискусије о проблемима 
савремене урбане куће, са акцентом на њену трансформацију кроз паралелно посматрање развоја куће, града и човека. 
 

Метод извођења наставе: 

Предавања и вежбе одвијају се симултано кроз интерактивану дискусију у којој се на основу получасовну експликације теме или 

проблема, о њој дискутије и расправља. Дискусије су груписане према тематским јединицама. Израда семинарског рада 
предвиђа се у оквиру претходно описане наставе, уз обавезну јавну презентацију и дикусију учесника.  
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нед Наслови тематских јединица                                           

01  Упознавање са програмским и методолошким оквиром курса 

02  Историјски оквир 

03  Кућа прве половине 20. века 

04  Кућа друге половине 20. века 

05 1. Колоквијум: ЧОВЕК И ГРАД / ДИСКУСИЈА 

06  Кућа као парадигма урбаног стила живота 

07  Кућа између човека и града / Урбани номад 

08  Редефинисање градског центра 

09  Редефинисање структуре урбане куће 

10 2. Колоквијум: ЕЛЕМЕНТИ КУЋЕ / ДИСКУСИЈА 

11  Организација простора и архитектонски склоп (мин и макс; транспарентност; 
вертикалност; волумен и светлост; унутра и споља; претапање и прожимање) 

12  Кућа као интермедијални елемент – приватност породичног и јавност урбанмог домена 
живота / un-private house 

13  Идентитет куће 

14  Дискусија изабране теме семинарског рада 

15 3. Колоквијум: Дискусија теме и абстракта изабраног семинарског рада 

 

Обавезна литература: 

Urhahn, G., B. and Bobic, M. ( 1994) A Pattern Image. A Typological Tool for Quality in Urban Planning, THOTH Publishers Bussun; 
Riley, T. (1999) The Un-Private House, New York: MOMA;  

Лефевре, Хенри (1988) Критика свакидашњег живота, прев. П. Вранички, Загреб: Напријед;  
Еко, Умберто (1973) Култура, информација, комуникација, Београд: Нолит; (одређени сегменти)  

Препоручена литература: 

JA 34 Dimensions of the Urban House, summer 1999.;  
JA 36 Framing of the House, spring 2000.;  

A+T Housing and Flexibility I & II , Spain:1998.;  
A+T Density I, II, III, IV, Spain: 2002.-2003.;  

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад усмено одбрањени уз одговарајућу мултимедијалну презентацију.  
Обавезан је јединствен формат висине не веће од 29цм, са врстом и бројем прилога по избору, већ према специфичности 

изабране теме истраживања.  

Критеријуми оцењивања: 

Активно и конструктивно учествовање у дискусијама  
Обрађена тема истраживања кроз семинарски рад (јасно постављен проблем, његова анализа на основу литературе и обрађених 
примера из праксе и конзистентан, јасно изложен закључак) – семинарски рад треба да садржи од 750 до 1500 речи  

Јасно изложен семинарски рад кроз усмену и мултимедијалну презентацију  

Оцењивање: 
Од 100 бодова који изражавају максимални успех студента,  

- 10 бодова се стиче активним учествовањем у дискусијама  
- 10 на првом колоквијуму  
- 10 на другом колоквијуму  

- 40 бодова за израду семинарског рада  

- 30 бодова се стиче усменом одбраном и презентацијом  

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 усмени испит или писмени елаборат 50 

колоквијуми 10 + 10   

 

Услови предаје после заказаног рока: 

Према стауту АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

Према стауту АФ 

 


