
 

МОДУЛ М4.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
1. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 

План рада 
 
 
Назив семинара:  
 

КОНЦЕПТ- КОНТЕКСТ у архитектури 
 
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: 

Седма и тринаеста недеља у семестру, у термину наставе 

 

Наставници: 

доц. мр Милан Вујовић, доц. арх. Дејан Милетић 

Сарадници у настави-координатори курса:   

асс. арх. Ксенија Пантовић, асс. арх. Милош Ђурасиновић 

Предавачи: 

доц. арх Весна Цагић-Милошевић, доц. арх. Зоран Абадић, доц. арх. Милош Ненадовић,  доц. арх. Небојша 

Фотирић, доц. арх. Игор Рајковић, доц. арх. Вуја Александру, доц. арх. Милан Ђурић, доц. арх. Борислав 

Петровић, доц. арх. Иван Рашковић, проф.арх. Миодраг Мирковић, проф.арх. Михаило Тимотијевић  

Број кабинета:  

237 

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

011/321-8737                                                                                                            E-mail : ksenija.pantovic@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена у досадашњем току студирања 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Циљ наставе је да се кроз рад на малим пројектима и анализу примера формира објективан, критички став 
студената о савременим  тенденцијама у архитектонском пројектовању. Контекст као појам, користи се у најширем 
смислу свог значења: историјском, социо-политичком, урбано-морфолошком, регулативном, финансијском, 
програмском, креативном....... Анализа утицаја различитих фактора- контекста на формирање архитектонског 
концепта и дешифровање тих утицаја један су од приоритетних задатака курса. Архитектонски објекат као 
предмет анализе посматра се као појава у контексту свог настанка. Циљ наставе је да се дође до препознавања 
савремених тенденција у формирању архитектонског концепта, не само кроз елементарно посматрање 
архитектуре, већ уз аналитички и свеобухватни процес дешифровања и откривања свих утицајних фактора - 
контекста. 
 

mailto:ksenija.pantovic@gmail.com


 

Садржај наставе: 

У теоријском делу наставе наставници кроз предавања, разговоре и консултације,  дају основне смернице и уводе 
студенте у процес анализе предметне појаве. Идеја курса је да се студентима, кроз гостовање предавача и 
њихову презентацију сопствених искустава у оквиру теме која се обрађује, осветле различити приступи и 
гледишта у архитектонском стваралаштву. Теоријска полазишта и корелације концепта и контекста у архитектури 
биће анализирана на корпусу примера из реалне, пројектантске праксе. Кроз дискусију тежи са ка корекцијама и 
усаглашавању ставова. Аналитички део наставе одвија се у распону од субјективног става до покушаја објективног 
гледања на процесе везане за контекст настанка архитектуре. Практични део наставе подразумева израду малих 
пројеката - студија у којима се очекује креативна реакција студената на поједине екстремне утицаје контекста у 
формирању архитектонског концепта. 
 

Метод извођења наставе:  

Настава се одвија кроз комбинацију предавања, дискусија, анализа (студија) случаја и семинарских радова. 
Акценат се ставља на формирање и афирмацију индивидуалних ставова студената кроз интерактивну наставу на 
предмету.  
У првом делу двочаса, из недеље у недељу, предавачи ће говорити о ситуацијама из сопственог опуса у којима су 
се сусретали са различитим пројектантским задацима у одређеном контексту. Ове ситуације, у зависности од 
објективних околности али и субјективног, ауторског става архитекте, претходиле су формирању одређеног 
архитектонског концепта. Стваралачки пут од контекста до концепта и назад, у сваком од приказаних пројеката 
биће тема за дискусију у другом делу двочаса. Студенти ће имати могућност да у директном контакту са 
предавачима дођу до жељених одговора и обогате своја сазнања о пројектантском поступку, генерисању 
архитектонског концепта и корелацији објективног и субјективног у архитектури. 
 

 

Термински план извођења наставе  

нед Опис  тематских јединица                                           

01 Уводно предавање, упознавање са програмом, методологијом и циљевима семинара 

доц. мр Милан Вујовић 

02 Студија случаја: предавач, доц. арх. Дејан Милетић 

03 Студија случаја: предавач, доц. арх. Милош Ненадовић 

04 Студија случаја: предавач, доц. арх. Зоран Абадић 

05 Студија случаја: предавач, доц. арх. Весна Цагић-Милошевић 

06 Студија случаја: предавач, доц. арх. Небојша Фотирић 

07 1. Колоквијум: Мали задатак, пројекат, макета 

08 Студија случаја: предавач, доц. арх. Игор Рајковић 

09 Студија случаја: предавач, доц. арх. Иван Рашковић, доц. арх. Борислав Петровић 

10 Студија случаја: предавач, доц. арх. Вуја Александру, доц. арх. Милан Ђурић 

11 Студија случаја: предавач, проф.арх. Миодраг Мирковић 

12 Студија случаја: предавач, проф.арх. Михаило Тимотијевић 

13 2. Колоквијум: Мали задатак, пројекат, макета 

14 Завршне консултације, теме и упутства за израду семинарског рада, доц. мр Милан Вујовић, доц. арх. 

Дејан Милетић, асс. арх. Ксенија Пантовић, асс. арх. Милош Ђурасиновић 

 

Обавезна литература:  

Препоручена литература: 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад (обим око 10-15 А4 страна) 

(текстуални део, илустрације, цртежи, шеме или други прилози, са списком коришћене литературе, интернет 

адреса или других извора...).  

У прилогу завршног рада обавезан CD са дигиталним записом семинарског рада. 

Теме за израду семинарских радова биће договорене са предметним наставником у току семестра. 

Теме и кратка упутства биће презентовани студентима у писаној форми и додатно усмено образложени. 



 

Критеријуми оцењивања: 

Самосталност у раду 

Сопствени језик у писаном изражавању 

Сопствени цртежи, дијаграми, скице  

Исказивањ личног става и закључака о разматраној теми 

Избор, селекција и презентација адекватних и логичних примера и извора 

Активност, присуство и учешће у настави  

Укупан утисак о кандидату, квалитет, опремљеност и графичка уравнотеженост завршног рада 

Оцењивање: 

 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат  

колоквијуми 15+15 усмена одбрана пројекта  

семинари  писмени елаборат 60 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


