
 

МОДУЛ М4.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
1. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 31. августа 2011 године у 12ч.   
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
 

План рада 
 

Назив семинара:  

Хумана екологија и изграђено окружење-  
од амнезије до синестезије 
Година студија:  

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

2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2011/12 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 

Термини одржавања колоквијума: 
У плану предавања – биће накнадно потврђени 

 

Наставник: 

Ванр. професор др Ружица Божовић Стаменовић 

Сарадници у настави:   

Асистент мр Вања Панић 

Број кабинета: 249 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): биће накнадно објављени 

Телефон:  +381 11 3218749                                                Е-мail: ruzicabozovic@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  

• Заинтересованост за неформалне облике наставе.  
• Склоност ка критичком мишљењу и истраживању  
• Знање енглеског језика (потребно за коришћење литературе, разумевање терминологије и за вербалне презентације)  
• Приступ интернету и познавање компјутерских програма за процесирање и обраду података, визуелних материјала у 
        дигиталној форми као и програма за презентацију и комуникацију. 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
 Укратко објаснити основни циљ наставе, релације задатка са осталим сродним наставним дисциплинама, основна знања која ће 
студент стећи радом на предмету и допринос  тих знања укупној компетенцији студента.  
 
Природно и изграђено окружење су неизбежан оквир наше егзистенције. Кроз семинар бавимо се 
• Истраживањем баланса у интеракцијама људи и сложеног контекста у коме егзистирају  
• Дефинисањем карактеристика, улога и потенцијала простора као важног ресурса у функцији психофизичког и социјалног 
        здравља. 
 
Циљ семинара је да студенти препознају карактер релација простора и корисника на различитим нивоима како би разумели 
универзалност принципа који дефинишу овај однос. Нивои посматрања су: 
• Урбани феномени – град као здрав простор и стимулишуће место 
• Хумана екологија кроз историју и пројекције за будућност  
• Основне физичке, функционалне и контекстуалне карактеристике простора које се рефлектују на хуману екологију:  форма, 
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        функција и стил, материјали, боја, оријентација у простору, окружење и одрживост. 
• Друштвени, културни и контекстуални аспекти простора – од простора за лечење ка простору који лечи 
• Простор као полигон за критичко и креативно преиспитивање и унапређење  
 
Кроз семинар се бавимо промишљањем кључних питања:  
• Како простор прераста у здраво и добро место?  
• Како да избегнемо деструктиван и обезбедимо конструктиван додир простора и људског духа?  
• Како да разумемо улогу простора у концепту хумане екологије 

• Како да архитектуром превазиђемо стање амнезије људског духа и преведемо га из анестезије у стање синестезије-  
        координације чулних доживљаја?  
• Како да бављење патогеним просторима заменимо креирањем салутогених места? 
• Како да разумемо све речи наведене горе у болду? 
•       Како да научено /схваћено применимо? 
 

Метод извођења наставе:  

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-
катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, 
презентације, есеји, семинарски радови итд. 
 

Теми се приступа кроз истраживање сложених, понекад подразумевајућих, али много чешће неочекиваних релација човека и 
изграђеног окружења. Студенти ће кроз предавања и самосталне истаживачке задатке овладати способношћу да дефинишу 
квалитете, недостатке и потенцијале за унапређење односа човека и простора. Критичко посматрање и евалуација стварних 
примера из окружења водиће до концептуалних креативних предлога за унапређење простора.  

Од студената се очекује да на основу предавања, рада и дискусија током иницијалног семинара као и увида у литературу 
спознају и усвоје базичне принципе који одређују однос простора и здравља.   

Са те позиције, студенти ће бити у стању да идентификују, анализирају и креативно унапреде конкретне теме и појаве 
релевантне за метаморфозу патогених простора у здраве просторе и потом у здрава места.  

Такође, очекује се да студенти  самостално иницирају теме и развијају одговарајућу методологију кроз 
мултидисциплинарни приступ изабраном феномену  као и да покажу креативност у предлагању нових приступа и 
решења. 

Методе које ће се примењивати су: 
• Перцепција, истраживање и критичко разматрање изабраних примера реалних простора и просторних феномена. 
• “brаinstorming”, интервјуи, аудио-визуелни записи  
• Дискусије и полемике; презентације и критике  
• Креативна надградња + инсталација просторних феномена 

 

                
 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Тематска група 1  
ХУМАНА ЕКОЛОГИЈА–
ПРОШЛОСТ, 
САДАШЊОСТ И 
БУДУЋНОСТ 

 
Простор и здравље – увод  

02  Простор и здравље кроз историју 

03  Град као здраво место 

04  Савремени простори и здравље - будући трендови 

05 Tematska grupa 2  
PROSTOR I ZDRAVLJE – 

FORMA, FUNKCIJA I KONTEKST 

Функција и дизајн 

06   Дизајн и чула 

07 1. Колоквијум:  Проширени апстракт истраживачког пројекта 1000 речи 
 (тема, хипотеза, метод, очекивани резултат) 

08  Окружење и здравље – природа, фрактали 

09  Контекст и здравље – култура, друштво, клима 

10 ФОРМУЛАЦИЈА  И 

РАЗРАДА  

ИНДИВИДУАЛНИХ ТЕМА : 

Рад на терену; аудио-визуелни материјал 
Интервјуи, прикупљање документације 



 

11  Истраживање 

12 2. Колоквијум: Синтеза-инсталација 

13  Рад на презентацији 

14 3. Испит 

Завршна презентација 

Презентација целокупног рада  

 

Обавезна литература:  

Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 

Препоручена литература: 

Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 

АУТОР................... : Pallasmaa, Juhani - аутор 
НАСЛОВ.................. : The eyes of the skin : architecture and the senses 
ИМПРЕСУМ................ : Chichester : Wiley-Academy, 2005 
COBISS.SR-ID............ : 512051345 

АУТОР.................. : Leach, Neil – author 
НАСЛОВ................... : The anaesthetics of architecture 
ИМПРЕСУМ................. : London, Cambridge, Mass. : The MIT Press,1999 
COBISS.SR-ID............ : 874628 
 

RESPONSIBILITY.......... : Leach, Neil - editor 
АУТОР................... : Rethinking architecture : a reader in cultural theory 
ИМПРЕСУМ................. : London, New York : Routledge, 2005 
COBISS.SR-ID............ : 512061585 
 

 
   
 
 
   
 

Readings IDENTITY, INTIMACY AND DOMICILE Notes on the phenomenology of 
home JUHANI PALLASMAA http://www.uiah.fi/opintoasiat/history2/e_ident.htm 
PSYCHOSOCIALLY SUPPORTIVE DESIGN- 
http://www.asianhhm.com/knowledge_bank/articles/supportive_design.htm ALAN 
DILANI  
http://www.uiah.fi/opintoasiat/history2/e_ident.htm 

PSYCHOSOCIALLY SUPPORTIVE DESIGN- ALAN DILANI 
http://www.asianhhm.com/knowledge_bank/articles/supportive_design.htm 

Green is good for you 
http://www.apa.org/monitor/apr01/greengood.aspx 

Building with the elements: in the quest to evolve a more ecologically balanced 
approach to living and building” Catherine Slessor  
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m3575/is_1291_216/ai_n6228110 

International Academy for Design and Health  
http://www.designandhealth.com/sidor/articles.htm 

International Academy for Design and Health  
http://www.designandhealth.com/ 

Health Care Facilities  
http://www.wbdg.org/design/health_care.php 

arts for health  
http://www.artsforhealth.org/ 

Inadequate housing and health: an overview  
http://www.euro.who.int/document/e90676.pdf 

The Role of the Physical Environment in the Hospital of 21 century:A Once-in-a-
Lifetime Opportunity  
http://www.healthdesign.org/research/reports/pdfs/role_physical_env.pdf 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова 

1. Колоквијум: Проширени апстракт истраживачког пројекта 1000 речи 

 (тема, хипотеза, метод, очекивани резултат) 

2. Колоквијум: Синтеза- резултати истраживачког пројекта проверавају се кроз инсталацију или догађај у простору који се 

документује 

3. Испит: Завршна презентација 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1142311547041892&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Pallasmaa,%20Juhani%22
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1211384421335988&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Leach,%20Neil%22
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1211384421335988&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Leach,%20Neil%22
http://www.uiah.fi/opintoasiat/history2/e_ident.htm
http://www.asianhhm.com/knowledge_bank/articles/supportive_design.htm
http://www.apa.org/monitor/apr01/greengood.aspx
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m3575/is_1291_216/ai_n6228110
http://www.designandhealth.com/sidor/articles.htm
http://www.designandhealth.com/
http://www.wbdg.org/design/health_care.php
http://www.artsforhealth.org/
http://www.euro.who.int/document/e90676.pdf
http://www.healthdesign.org/research/reports/pdfs/role_physical_env.pdf


 

Критеријуми оцењивања: 

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

 заинтересованост,  

 систематичност и инвентивност у истраживачком поступку и  

 креативност у фази синтезе  

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                            10 ППТ презентација и усмена одбрана 
пројекта / инсталације 

30 

колоквијуми 1. Колоквијум    30 
2. Колоквијум    30 

  

семинари  писмени елаборат  

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

 


