
 

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:  

Архитектура саобраћајних путничких терминала 
исходишта и пројекције 

 

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: 

7. и 13. недеља семинара 

 

Руководилац семинара: 

доц. мр. Милан Вујовић 

Координатор семинара 

aсс.арх. Ксенија Пантовић 

Учесници у настави- гостујући предавачи:  

проф. арх. Србољуб Роган, асс. др Ксенија Стевановић, проф. арх. Миодраг Мирковић, доц. др Дејан Гавран, доц. 

арх. Вуја Александру,  доц. арх. Милан Ђурић, доц. арх. Дејан Милетић,  Душан Милановић д.и.с...........и други 

наставници чије је знање и мишљење релевантно за тему семинара 

Број кабинета: 237 

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

Телефон: 011/321-8737                                                     E-mail : balans@eunet.rs /  ksenija.pantovic@gmail.com                                                                                                                                          

www адреса:                                                                                                          

 

Критеријуми за пријем студената: 

Просек на досадашњем току студирања.  

 

Циљеви и приступ настави: 

        Основни задатак наставе на овом семинару је упознавање студената са улогом архитеката и архитектонске 

струке у конципирању, пројектовању и реализацији архитектонско-урбанистичких пројеката, чија је првенствена 

намена сервисирање ,обрада и трансфер путника у различитим саобраћајним мрежама и системима.  

        Упориште свих активности у току семинара биће у области архитектуре, архитектонског пројектовања и 

теорије, а посебна пажња биће посвећена архитектонском пројекту као традиционалном средству изражавања и 

комуникације у архитектури. 
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        У току семинара биће разматрани комплексни просторно-функционални односи у саобраћајним системима, 

анализиране архитектонска и урбанистичка композиција склопова и посматране развојне могућности саобраћајне 

инфраструктуре у воденом, ваздушном и копненом саобраћају.  

 

        Корпус примера који ће се опсервирати кроз дискусије, излагања и семинарске радове садржаваће, пре 

осталог, примере објеката железничких станица, аеродромских путничких терминала, речних и поморских 

пристаништа. Поред наведених типологија истраживање ће обухватити и објекте стационарног саобраћаја-

паркинге, гараже, градске саобраћајне мреже: бициклистичке, пешачке, трамвајске, метро и сл. као и места, тачке 

сусретања и интеракције различитих видова саобраћајних мрежа и система. У току семинара биће дат посебан 

осврт на улогу савремених пројектантских алата, рачунара и CAD- програма у поставци и разради пројекта. Фокус 

семинара ставља се на архитектуру објеката путничких терминала, као жижне тачке интересовања и 

професионалног ангажовања архитеката у пројектовању саобраћајних мрежа и система. Архитектура ових 

објеката са свим својим типолошким посебностима, генерише своје структуралне и композиционе особине не 

једном заједничком принципу, а то је- кретање. 

 

        Настанак, развој и стремљења у архитектури путничких терминала доводиће се у везу са генералним 

напретком савремене архитектонске мисли и концепта, као и са технолошким развојем и динамиком промена код 

савремених саобраћајних мрежа. 

 

        Семинар има циљ и да се архитектонски концепт путничког терминала повеже у теоријском и пројектантском 

смислу са особинама других типова јавних објеката. Такође, посматране појаве доводиће се у везу и са 

традиционалним архитектонским моделима, историјским стиловима, пројектантским- струковним наслеђем и 

исходишним искуствима, трагањима и дилемама. 

 

                Кроз препознавање и дискусију узајамних веза, утицаја и исходишта различитих процеса, принципа и 

ставова, курс ће трагати за универзалним пројектантским језицима и њиховим дијалектима, који 

архитектонски пројекат осветљавају више кроз дубину и снагу концепта, идеје и ауторског дара, а мање кроз 

традиционалне поделе на типолошке врсте,хронолошке разреде и стилске редове.   

 

 

Садржај наставе: 

        У току трајања наставе студенти ће имати прилику да активно учествују у дискусији и анализи задатих тема. 

На почетку семинара студенти ће, према сопственом афинитету, формирати групе са 4-5 чланова.  

        Свака од група ће добити свој задатак, са једном од понуђених тема, којом ће се бавити у току семестра. 

Теме, које ће бити задате, односиће се на препознавање одређених појмова, архитектонских модела, задатака и 

циљева чије ће присуство и примену кандидати анализирати у оквиру понуђеног корпуса.  

        Путнички терминали као и пратеће архитектонско- урбанистичке, саобраћајне и структурално- технолошке 

појаве послужиће као полигон за истраживање универзалних пројектантских принципа, начела, манифеста или 

стандарда.  

        Студенти ће се, кроз израду семинарских радова бавити анализом композиционих, функционалних и 

естетских корелација путничких терминала међусобно и у ширем контексту актуелних збивања на архитектонској 

сцени. Дискусија и анализа биће фокусирани на исходишта посматраног пројектантског приступа, а закључци 

окренути ка пројекцијама, одрживим могућностима развоја и тенденцијама у будућности.  

На тај начин ће семинар бити користан не само као место за дискусију одређених типолошких особина 

саобрађајних објеката, већ и као место за проверу и унапређење знања из области као што су архитектонска 

композиција, архитектонска анализа, теорија форме и сл. 

 

Метод извођења наставе:  

        Усваком од термина пердвиђених за семинар, настава ће се одвијати интерактивно. У присуству предметног 

наставника и уз гостовање најстручнијих предавача из домена истраживања, студенти ће бити у прилици да 

излажу своја сазнања и дилеме настале у току процеса израде семестралног задатка. Гостујући наставници ће, 

кроз разговоре, панел дискусије, консултације и, по потреби, предавања моћи да размене своја најразличитија 

искуства и знања са студентима и на тај начин, свако из свог угла, помогну у примени нових сазнања и изради 

коначних семинарских радова.  

 

 

 



 

 

Термински план извођења наставе  

нед Опис  тематских јединица                                           

01 Уводно предавање, упознавање са програмом и циљевима семинара, договор о даљим корацима 

доц. мр. Милан Вујовић 

02 Формирање група, подела тема за семинарске радове, образложење, дискусија 

03 Презентација,разговор, дискусија, консултације 

04 Презентација,разговор, дискусија, консултације  

гост:  асист. др Ксенија Стевановић 

05 Презентација,разговор, дискусија, консултације 

гост:  проф. арх. Србољуб Роган 

06 Презентација,разговор, дискусија, консултације 

гости:  доц. арх. Вуја Александру, доц. арх. Милан Ђурић 

07 1. Колоквијум: пресек активности студената на семинару , провера 

08 Презентација,разговор, дискусија, консултације 

гост:  проф. арх. Миодраг Мирковић 

09 Презентација,разговор, дискусија, консултације 

гост:  доц. арх. Дејан Милетић 

10 Презентација,разговор, дискусија, консултације  

гост:  доц. др. Дејан Гавран, предавање: Рачунарски подржано пројектовање саобраћајница 

11 Презентација,разговор, дискусија, консултације  

Душан Милановић дис, предавање: Београдски саобраћајни унутрашњи полупрстен  

12 Презентација,разговор, дискусија, консултације, предавање 

13 2. Колоквијум: пресек активности студената на семинару , провера 

14 Презентација,разговор, дискусија, завршне консултације 
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад- групни (обим око 30-40 А4 страна) 

(текстуални део, илустрације, цртежи, шеме или други прилози, са списком коришћене литературе, интернет 

адреса или других извора...).  

У прилогу завршног рада обавезан CD са дигиталним записом семинарског рада. 

Теме за израду семинарских радова биће договорене са предметним наставником на почетку семестра. 

Теме и кратка упутства биће презентовани студентима у писаној форми и додатно усмено образложени. 

 

Критеријуми оцењивања: 

Самосталност у раду 

Сопствени језик у писаном изражавању 

Сопствени цртежи, дијаграми, скице  

Исказивањ личног става и закључака о разматраној теми 

Избор, селекција и презентација адекватних и логичних примера и извора 

Активност, присуство и учешће у настави  

Укупан утисак о кандидату, квалитет, опремљеност и графичка уравнотеженост завршног рада 

 

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 семинара 10   Семинарски рад              70  

 

100 

колоквијуми 10+10 

укупно 30 70 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


