
 

МОДУЛ М6.1 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 1. септембра 2010 године у 12 сати.   
 
Одлуком научно наставног већа, у студијском програму дипломских 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. 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања. Студент може да бира као изборни предмет и понуђене семинаре ако они нису 
предвиђени пројектним задатком. 

 
План рада 
Назив семинара:  

Здравствени објекти 
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: 
 

 
 

Наставник: 

Арх. Миро Урошевић, професор по позиву 

Сарадници у настави:   

Марко Матејић, М.Arch 

Број кабинета: 251 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): четвртак 16-18h/ петак 12-14h 

Телефон:                                                        Е-маил: archimedgmbhurosevic@t-online.de / marko_matejic@yahoo.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Настава на семинару има за циљ да студенте, кроз теоријску наставу, упозна са основним принципима пројектовања 
савремених здравствених објеката, пре свега болница, на начин који би студентима омогућио да стекну увид у функционалну 
комплексност ове врсте објеката, али и да развију свест о улози архитекте у планирању здравства и здравствених објеката. 
Такође, циљ наставе је да студенти кроз практичан рад стекну знање о пројектовању  малих здравствених јединица, као што су 
приватне ординације различитих типова. 
 

Садржај наставе: 

Садржај наставе дефинисан је на начин који студентима омогућава увид у планирање здравства на макро и микро плану, тачније 
предавањима је обухваћена област од регионалног планирања у здравству до организације појединих просторија у оквиру 
болница – операционих сала, болесничких соба... при чему се овом другом посвећује много више времена и пажње. 
 

Метод извођења наставе:  

Настава се спровеоди кроз теоријска предавања и практичан рад на консултацијама. Предавања су конципирана тако да се 
студенти упознају са архитектуром савремених болница, основама планирања у здравству, функционалном систематизацјом 
болница и организацијом простора у њеним појединим деловима. Рад на практичном задатку (пренамена стана/зграде у 
приватну ординацију/ дом здравља) спроводи се кроз консултације са студентима.   
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Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Уводно предавање Уводне напомене о циљевима и темама семинара 

02 Пројектовање 
приватних ординација 

Упознавање студената са савременим принципима пројектовања приватних ординација 
различитог типа, кроз серију примера, пројектованих у Немачкој. 

03 Архитектура болница  Упознавање студената са савременом архитектуром болница, кроз серију примера, 
пројектованих у Немачкој. 

04 Планирање у 
здравству 

Системи и процеси планирања у здравству. Елементи и методе регионалног планирања. 
Улога архитекте у процесу планирања и пројектовања. 

05 Анатомија болница Систематизација функционалних целина према DIN.13080 

06 Пријем пацијената Два основна типа пријема пацијената –начин функционисања и организације простора главног 
пријемног хола, службе хитне помоћи, ургентног центра. (на примеру Nemocnice s poliklinikuo у 

Карловим варима и Krankenhaus der Barmherzigen Brüder у Грацу, архитекта Миро Урошевић) 

07 1. Колоквијум: / 

08 Дијагностика Начин функционисања и организација одељења за радиологију, ендоскопију, функционалну 
дијагностику и нуклеарну медицину. 

09 Oперациони блок Место операционог блока у систему болнице. Организација операционог блока.  

10 Централна стерилиза-
ција и дезинфекција 
кревета  

Различити модели функционисања стерилизације у болниицама – централна стреилизација 
као савремени модел. Начин функционисања и улога дезинфекције кревета у болницама. 
(на примеру Krankenhaus der Barmherzigen Brüder у Грацу, архитекта Миро Урошевић) 

11 Интензивна нега Место интензивне неге у систему болнице – веза са операционим блоком. Начин 
функционисања и различити модели организовања интензивне неге.  (на примеру Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder у Грацу, архитекта Миро Урошевић) 

12 Стационарна нега Начин функционисања и принципи организације различитих типови стационарне неге – 
нормална, психијатријска, дечија. 

13 2. Колоквијум: / 

14 Резиме Разговор о обавезама студената на завршном елаборату.  

 

Обавезна литература:  

 

Препоручена литература: 

1. CH. Nickl-Weller, Hospital Architekture for the Future 
2. Cor Wagenaar, The Architecture of Hospitals 

3. Wischer & Riethmüller, Zukunft Neues Krankenhaus 

4. Meuser & Schirmer, Neue Krankenhausbauten in Deitschland (Band 1&2) 
5. Paul James & Tony Noakes, Hospital Architecture 
6. Philip Meuser, Handbuch und Planungshilfe: Arztpraxen 

* Литература је део приватне библиотеке професора Урошевића и према жељи студената литература ће им бити уступана на 
коришћење. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Графички елаборат – приватна ординација (стоматолошка, хируршка, гинеколошка, приватни дом здравља...) сачињавају: 
постојеће стање – основа стана/ зграде (Р 1:100), пројектовано стање –процес размишљања и финални изглед основе ординације 
(Р 1:100), табела површина – однос програмских површина и пројектованог. Формат и број листова одређује студент у складу са 
карактером пројекта и концептом презентације. 

Критеријуми оцењивања: 

Рад студената ће бити вреднован на основу учествовања у настави (присуство на предавањима и на консултацијама) и рада 
оствареног на практичном делу семинара – израда пројекта за приватну ординацију/дом здравља. Критеријуми за вредновање 
завршног графичког елабората биће: развојни процес, квалитет пројектованог простора, квалитет архитектонске презентације. 
 

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 предавања 15 пројекат 60 

колоквијуми 25 усмена одбрана пројекта  

семинари  писмени елаборат  



 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


