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Циљеви и приступ настави:                                                                            Едукација студената приступу и методима 

пројектовања у руралним подручјима и окружењима.  
Кроз низ предавања, дискусија и анализа, разматраће се појединачно,  

али и у међусобним релацијама различити пројектантски проблеми  
(приватних и јавних садржаја, специфичности у погледу намене, обликовања и материјализације)  
Теме предавања и семинара, третираће најчешће садржаје руралних простор и градских ареала 

(стамбене, туристичко – хотелско – смештајне, рекреационе – спа – велнес, 
 едукативне, изложбене, презентационо – привредно – индустријско - комерцијалне...). 

Кроз предавања ће квалификовани предавачи, указати на посебност третирања отворених простора, 
(зонирање, уређење партера, пејзажна архитектура и озелењавање, однос према вредностима предела...).  
Осим разматрања лоцирања, компоновања и функционалног решавања организације различитих садржаја,  

студенти се упознају и са њиховим специфичним обликовним и конструктивним захтевима. 
  

Метод извођења наставе:                                                 Предавања. Посвећена су областима које својом тематиком  

могу да дају теоретски оквир за рад на Мастер пројектима М5.1  
на 1. години Дипломских академских студија. 

Семинар претендује да задовољи интересовање студената 
од широко теоретских и концептуалних аспеката, до веома практичних и прагматичних сазнања.   

  

 

 
 
 
ТЕРМИНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

Нед. Термин 
(накнадно)  

Преглед предавања  
 

01 фебруар 2011.  Упознавање са програмом и циљевима семинара.    Уводно предавање. 
Договор о организацији наставе и предиспитним и испитним обавезама.  

02 март 2011. Регионална архитектура 
Посебности у обликовању 

03 март 2011. Туристичко – угоститељско / смештајни садржаји 
Опште 

04 март 2011. Туристичко – угоститељско / смештајни садржаји 
у руралним подручјима 

05 март 2011. Рекреативни садржаји / СПА - центри 
Опште 

06 март 2011.  Рекреативни садржаји / СПА - центри 
у руралним подручјима 

07 април 2011.  Колоквијум 1:                                                                                    Пресек активности,  
договор око израде првог малог семинарског рада   

08 април 2011.  Визиторски објекти 
Савремене визиторске потребе у подручјима посебних вредности 

09 април 2011.  Заштита културно – историјских целина 
и поступање у заштићеним целинама 

10 април 2011.  Архитектура и пејзаж 
Пејзажна архитектура 

11 мај 2011.  Уређење и уклапање у природну средину 
Садејство природе и архитектуре 

12 мај 2011. Производно – презентациони садржаји (винарије у пракси) 
Пољопривредна архитектура, однос функције и обликовања 

13 мај 2011. 

  
Колоквијум 2:                                                                                    Пресек активности,  

договор око израде другог малог семинарског рада   

14 мај 2011.  
 

Завршно предавање 
Предаја 2. малог семинарског рада и договор око завршног рада 

 
 

НАПОМЕНА:                                            Распоред предавања дат је оквирно и подложан је изменама у току семестра.  

Свака измена биће благовремено ажурирана у овом курикулуму на сајту факултета.  

 
 



         

Обавезна и препоручена литература:                                                  Накнадно за сваку од области на предавањима  

и потребе израде колоквијума и семинарских радова. 

Испит и критеријуми:              Колоквијуми (2) – есеји на једну од до тада одслушаних тема. (обим око 10 А4 страна) 

Писмени испит - семинарски рад (обим око 30 А4 страна)  
на тему која се уклапа у проблематику, инспирисану укупним сазнањима у оквиру семинара.   

Семинарски рад треба да садржи текст, илустрације, цртеже,  
шеме или друге прилоге, списак коришћене литературе, интернет адресе или друге изворе...). 

У прилогу обавезан CD са дигиталним записом семинарског рада. 
 

У погледу критеријума за оцењивање, цениће се самосталност студената у раду, 
неговање и употреба сопствене језичке културе у писаном изражавању, 

оригиналност у пласирању сопствених цртежа, дијаграма, скица... 
Посебно ће се ценити исказивање личног става и закључака, односно критичког односа према разматраној теми, 

избор, селекција и презентација адекватних и логичних примера и извора. 
Критеријуми су и активност, присуство и учешће у настави, 

укупан утисак о кандидату, квалитет, опремљеност и графичка култура завршног рада. 
 

Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена Укупно 

Aктивност у току  10 Семинарски рад 50  

Kолоквијуми 2 x 20 

Укупно 50  50 100 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


