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МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3,  3 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 

Изборни предмет 3 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 задаком (уз додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ).   
 
Термински план наставе 

Изборни предмет одржава се једном недељно два часа. Настава траје 14 радних недеља у школи и 3 радна дана 
код куће рачунајући и испит. За изборни предмет предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 
сата рада код куће). 15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. Модул М7- 
пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са изборним предметом. 3 радна дана предвиђене 
су за рад код куће и испит (24 сата).  
 
Студијска правила 

Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
 
Правила за пријављивање студената у студио 

Наставник предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија  испуњену пријаву изборног предмета. 
Студенти се на изборни предмет пријављују при упису, према термину договореном за упис на прву годину 
Дипломских академских студија – Мастер.  
На изборни предмет се прима најмање 10 студената, док највећи број студената je 12.  

Коначни спискови студената биће накнадно објављени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006.  
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Назив предмета:  
 

МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3 
 
Година студија:  
 

3. семестар Дипломских академских студија - Мастер, 2010/11 
 
Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
биће накнадно објављен 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 

 
према терминском плану 
Термини одржавања колоквијума: 
 
према терминском плану 
 

 
 

Назив предмета: 

ГРАДСКИ ТРГ- ТРАНСФОРМАЦИЈА МАЛИХ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА У БЕОГРАДУ 

Наставник: 

др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор 

Сарадник у настави:   

Татјана Карабеговић, асистент 

Број кабинета: 240 

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

Телефон:     32 18 740                                                                                            Е-маил:             draganavt@arh.bg.ac.rs 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена из основних академских студија. 
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нед Наслови тематских јединица                                           

01 1. час.  увод - посета и одабир локације 

02 2. час.  Уводно предавање   
др Драгана Васиљевић, ванредни професор 
 

03 3. час.  Култура једнакости  
др Драгана Васиљевић, ванредни професор 
 
 

04 4,5,6. и 7. час, 
 

Разрада пројекта, 1:500, 1:200 

09 8.  час колоквијум 

10 9.  час  Разрада пројекта , 1:100 

11 10. час  Разрада пројекта , 1:100 

12 11. час  Детаљи, дизајн , 1:50, 1:10 
 

13 12. час  Детаљи, дизајн,  1:50, 1:10 

14 13. час  Презентација  

 

обавезна литература: 

 Argan, Dj. Arhitektura i Kultura. Split: Logos, 1989. 

 Gombrih, E.H. Umetnost i iluzija. Beograd: Nolit, 1984. 

 Djokic, V. Formiranje tipologije gradskog trga u funkciji operacionalizacije pri planiranju i projektovanju, doktorska disertacija. 

Beograd: Arhitektonski fakultet, 1998. 

 Eko, U. Kultura, informacije, komunikacije. Beograd: Nolit,1973. 

 Krier, R. Gradski prostor. Beograd: Građevinska knjiga, 1991. 

 Bachelard, G. Poetika prostora. Beograd: Kultura, 1969. 

 Bacon, E. Design of cities. London: Thames and Hudson, 1995. 

 Brambilla, R. and Longo, G. For pedestrians only, planning, design, and management of traffic-free zones. New York: Whitney 

Library of Design, 1977. 

 Hall, E. The Hidden Dimension. New York: Anchor Books, 1969. 

 Zucker, P. Town end Square: From the agora to the Village Green. New York: Columbia University Press, 1959. 

  
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Графички прилози 

(формат А3, Р 1:100, 1:50, 1:10) 

текстуални прилози 

формирање каталога 

(каталог ће бити публикован) 

 

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 

компетенција. 

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  пројекат     75 

колоквијуми 15 усмена одбрана пројекта     10 

Семинари  писмени елаборат  
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