
 

МОДУЛ М8.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
1. 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.   

 
Изборни предмет 1 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 
(уз додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ). 
 

План рада 
Назив предмета:  

small  / urban relax 

Година студија:  

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

3 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: 
5 и 10 недеља наставе 

 
 

Наставник: 

Доц. др Ана Никезић 

Сарадници у настави:   

Моника Јовановић, студент друге године мастер студија  

Број кабинета: 346а 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): петак од 11 до 13 сати 

Телефон:     063 72 78 915                                                                    Е-маил: ana.nikezic@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечнa оценa студија  
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
 Програмско и просторно испитивање потенцијала јавних градских простора, те њихова реанимација кроз архитектонску 

интервенцију малих размера. 
 

Садржај наставе: 

Истраживање конкретног урбаног простора кроз анализу његових потенцијала и ограничења. Затим, дефинисање конкретног 

оквира и његова просторна и програмска редефиниција кроз обликовање простора за релакс.  
 

Метод извођења наставе:  

Предавања и дискусује у пленарном саставу. 

 

 

mailto:arh.webmaster@gmail.com


 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Мала форма у урбаном окружењу 

02  Међупростори града / контекст – културни, урбани, архитектонски, историсјки 

03  Место и не-место 

04  Урбани релакс 

05 1. Колоквијум: Дискусија / провођење времена, релакс у урбаном окружењу 

06 Терасе Живот простора – урбани амбијент и дух места 

07 Пролази Димензија простора и човек као мера / довољност 

08 Оствра  Кретање и амбијент / Светлост и границе простора 

09 Поља и границе Садржај и мултифункција 

10 Фрагменти Материјалност простора / Геометрија облика 

11 2. Колоквијум: Дискусија / презентација концепције изабраног простора и интервенције  

12  Интервенција инсталација 

13  Интервенција / употребност као мултифункција / флескибилнос / мобилност и 

приступачност / трансформација 

14  Интервенција / атрактивност и интерактивност / одрживост 

 

Обавезна литература:  

Простори игре, Мета Хочевар, ЈДП, АДН 01/64, 2003. 
The Hidden Dimension, Edward T. Hall, .... 
Atlas of Novel Tectonics, Reiser + Umemoto, Princton Architectural Pres, 2006. 
Installations by Architecs, Sarah Bonnemaison and Ronit Eisenbach,  Princton Architectural Pres, 2009. 
Contemporary Public Space / Unveolumetric Architecture, Aldo Aymonino, SKIRA 2007.  
 

Препоручена литература: 

Сви часописи и књиге на тему Мале форме, Дизајна урбаног пејзажа, истраживања простора, Уметности у урбаног окружењу, а 
које се налазе у библиотеци Архитектонског факултета. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Предати у елекронској и папирној форми Елаборат који се састоји од писаног и графичког дела 

Критеријуми оцењивања: 

Аналитичност , систематичност, креативност, оригиналност, активност у настави (све подједнако) 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе учествују са 45 поена, завршни елаборат носи 45 поена и 
усмена одбрана рада 10 поена. Студент може стећи највише 100поена.  

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 пројекат 40 

колоквијуми 10 + 10 усмена одбрана пројекта 10 

семинари  писмени елаборат  

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 



 

ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
 
Истраживање потенцијала конкретно изабраног урбаног простора, те његова реанимација кроз 
архитектонску интервенцију малих размера.  
 
 
 

наслов - тема: 

 
SMALL / URBAN RELAX 

СЛИКА ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
JPG формат, 800x600 dpi 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М8.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 

Назив предмета:  
 

SMALL / URBAN RELAX 

 
Наставник:  
 
Доц. др Ана Никезић 

 

 Презиме и име студента Број индекса Пред- 

испитне 

обавезе 

Испит Укупно 

поена 

Закључна 

оцена 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

 

 

 

 

Датум 
 

 

 
 
Потпис наставника  
 

 

 

 


