
 

МОДУЛ М6.1 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
 

План рада 
Назив предмета:  
 

МОДУЛ М6.1 – Семинар   
 
Година студија:  

3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 
Број кредита: 

2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2010/11 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2010/11 
Термини одржавања колоквијума: 

у договору са наставником 

 
 

Назив предмета: 

АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ 

Наставник: 

арх. Миодраг Мирковић, редовни професор 

Сарадници у настави:   

Ивана Ракоњац, дипл.инж.арх. 

Број кабинета: 237 

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

Телефон:     011.3218.737                                                                                                                                                                         

Е-маил: i.rakonjac@gmail.com 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ наставе је успосављање способности аналитичког приступа пројектовању и формирање става студената у односу на 
контекст у којем архитектура настаје. 
Настава ће се одвијати у активном контакту студената и наставника.  

Садржај наставе: 

Семинар обухвата интерактивна предавања која са различитих аспеката и на различитим нивоима примене и 
операционализације разматрају архитектуру у контексту са тежиштем на анализи постојећих примера и препознавању принципа 
пројектовања у односи на окружење. 
 

Метод извођења наставе:  

Настава се реализује кроз интерактивна предавања, анализе случајева. 

 

 

Обавезна литература:  

Библиотека Архитектонског факултета 

Препоручена литература: 

Библиотека Архитектонског факултета 

 



 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писани елаборат. 

Критеријуми оцењивања: 

Финална оцена ће се формирати на основу следећих критеријума:  
карактеристике студентског рада током семестра: редовно похађање наставе, редован рад на задатим темама, активност на 
вежбама, показани напредак, квалитет рада код куће.  
карактеристике одговора на задатак – решења студената: комплетност задатка, квалитет финалног резултата. 
 

Оцењивање: 
 
Од укупно 100 поена, колико студент може максимално добити на овом предмету, у току семестра могуће је сакупити максимално 
10 поена уколико студент активно учествује у настави у току семестра, и максимално 90 поена на завршном испиту. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писани елаборат 90 

    

    

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 


