
 

МОДУЛ М5.2 – Семинар (1,2,3,4)  2 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 14.  јануара 2011 године.   
 
Одлуком Наставно-научног већа, у студијском програму мастер академских студија Архитектонског факултета у Београду, 
извршена је промена начина вредновања Семинара, тако што се успех студената у савлађивању Семинара 2ЕСПБ утврђује 
посебном оценом, независно од оцене којом се утврђује рад у Студију.  
Студенти се пријављују за семинар од 14. До 18. Фебруара. 
Студенти на усмерењу Архитектура и Архитектонске технологије обавезно похађају 2 семинара (2х2ЕСПБ). 
Студенти на усмерењу Урбанизам похађају 4 семинара (4х2ЕСПБ) према студијском програму, 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање првенствено теоријских 
знања.  

 
 

План рада 
 

Назив семинара:  
 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 
 
Година студија:  

2. семестар мастер академских студија  2010/11 
Број кредита: 

2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2010/11 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2010/11 

Термини одржавања колоквијума: 
 

 

Наставник: 

проф. Тамара Шкулић 

Сарадници у настави:   

ас. Милена Кордић 

Број кабинета:  252 

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

једном недељно према договору са студентима 

Телефон:              011 3218 752                           Е-маил: tamara.skulic@gmail.com, milena.kordic@gmail.com 

www адреса:                                                                                                         

 

Критеријуми за пријем студената: 

Просек на досадашњем току студирања.  

напомена: максималан број студената на семинару: 25 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Основни циљ наставе је да студент упозна сложеност пројектантског поступка као успостављање система 
релација између деловања у унутрашњем архитектонском простору /кроз естетске, функционалне, 
технолошке и материјалне захтеве/ и укупног архитектонског контекста. 
 

mailto:arh.webmaster@gmail.com


 

Садржај наставе: 

Развијају се знања која повезују архитектуру спољашњег и унутрашњег простора и усвајају алати и 
технике за остваривање концепта у архитектури унутрашњег простора. 
 

Метод извођења наставе:  

Методи рада на предмету су конципирани тако да студент разуме и усвоји процес пројектовања 
архитектуре унутрашњег простора као сложен сет питања од општих /етике и естетике/ до конкретних 
пројектантских алата и техника којима се начела професије материјализују и примењују. 
 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 уводно предавање представљање метода рада и учесника у настави  
представљање 1. задатка 

02 просторне трансформације интервенције у постојећем простору - стамбени ентеријер 

03 елементи ентеријера 1 организација и структура 

04 начела и праксе гостујући предавач 1 /арх. Владимир Анђелковић/ 

05 1. Колоквијум: презентација 1. задатка 

06 елементи ентеријера 2 представљање 2. задатка 

07 идентификација и интеракција ентеријер јавног простора 

08 светлост и облик гостујући предавач 2  /д.и.е. Никола Чича/ 

09 боја у простору проф. Милорад Младеновић 

10 2. Колоквијум: презентација 2. задатка 

11 материјализација елементата 
унутрашњег простора 

представљање 3. задатка 

12 дизајн сцене гостујући предавач 3  /сценограф арх. Марија Калабић/ 

13 начела и праксе ас. Милена Кордић 

14 начела и праксе проф. Тамара Шкулић - посета Педагошком музеју у Београду 

 

Обавезна литература:  

 

Препоручена литература: 

Тамара Шкулић: Ентеријер концепт: извори и узори, скрипте Архитектонског факултета, Београд, 2005. 
John Pile: A History of INTERIOR DESIGN, Laurence King Publishing, London, 2000  
Oscar Riera Ojeda and Mark Pasnik: MATERIALS – architecture in detail 
Oscar Riera Ojeda and Mark Pasnik: ELEMENTS –architecture in detail 
Maurice Merleau Ponty: Fenomenologija percepcije, Sarajevo Publishing, Sarajevo, BiH; Januar 1990 
Gausa, Guallart, Muller, Soriano, Porras, Morales: The metapolis dictionary of advanced architecture: city, technology and 
society in the information age, Barcelona: Actar, 2003.  
Mark Taylor, Julieanna Preston: INTIMUS, Interior Design Theory Reader, John Wiley&Sons, Chichester, 2006.                          
Николас Певснер: Извори модерне архитектуре и дизајна, Грађевинска књига, Београд 2005. 
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Оцењује се елаборат који се састоји од 3 мања задатка који се раде у току семинара и презентују према 
терминском плану извођења наставе, а обједињавају у једну целину на крају семинара. За сваки задатак 
биће специфицирана форма рада: графички прилози у задатим размерама са текстуалним 
образложењима. 
 

http://www.interliber.com/searchresults.asp?&SID=INTERLIBER%5e12857717-2010-9-22-5-30&Publisher=Sarajevo%20Publishing&ml=B


 

Критеријуми оцењивања: 

Вреднује се аналитичност, креативни поступак и инвентивност пројектантских приступа и решења, као и 
континуалан рад и активно учешће у настави. 
Студент своје компетенције потврђује предајом свих задатака предвиђених програмом у назначеном року и 
активним учешћем у дискусијама у студију. 
 
 

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  Завршни испит  поена 

    

активност у току предавања 10п усмена одбрана пројекта 10 
колоквијуми - пројекти 2x15=30п завршни елаборат 50 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


