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Година студија: 
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3Број кредита: 
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Термини одржавања стручне екскурзије 

6-10. априла 2012  
Термин одржавања испита (предаја рада): 

У јунском року  
 
Назив предмета: 
Стручна екскурзија Милано-Берн 2012 
Наставници: 

Доц др Марија Маруна 

Доц мр Ксенија Лаловић 

Доц мр Урош Радосављевић 
Сарадници у настави: 

Асс мр Данијела Миловановић Родић 

Асс Иван Симић 

Асс Данијела Милојкић 

Број кабинета: 011, 305 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): биће накнадно одређено. 

Телефон:             011/3218 768                                                                        

Е-маил:                danstev@afrodita.rcub.bg.ac.rs 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Радионица је у директној вези са предметом рада у студио пројекту 4 - СИНТЕЗА: студентски конкурс Vizija regeneracije 
kulturnog kvarta u Bernu који организује Шиндлер Груп (Schindler Group). Конкурс је намењен студентима европских 
архитектонских факултета. Додатне информације о конкурсу можете наћи на интернет страници 
http://www.schindleraward.com/schindler_award_2012 

Основни циљ наставе је успостављање релације између знања и вештина из области урбанизма и архитектуре стечених у 
студијском раду и истраживања урбанистичко - архитектонских целина у реалном окружењу, у овом случају предметне 
локације у Берну. Очекује се да ће студенти након обиласка локације бити у прилици да на потпунији начин препознају и 
разумеју различите  урбане феномене и процесе који утичу на развој и трансформацију физичке структуре града у датом 
социо-економском контексту.  
 
Посебни циљ је омогућавање студентима да провере сопствено разумевање предметне локације и квалитет до тада 
формулисаних решења у односу на накнадна сазнања, односно укаже на значај и неопходност контекстуалног приступа 
проблему. 
 
Садржај наставе: 
 
Стручном екскурзијом је предвиђен обилазак Берна и Милана по следећем програму:  

1. дан: пут Београд – Милано 
2. дан: обилазак Милана 
3. дан: пут Милано Берн, обилазак предметне локације 
4. дан: Берн – обилазак предметне локације, ужег и ширек окружења са представником Шиндлер групе 
5. дан: пут Берн – Београд 

 

mailto:danstev@afrodita.rcub.bg.ac.rs
http://www.schindleraward.com/schindler_award_2012


Метод извођења наставе: 
 
Настава се одвија кроз комбинацију предавања о конкретним комплексима и објектима који се обилазе и самосталног 
обиласка и истраживања предметног подручја. 
 
 
Начин полагања испита (садржај рада): 
Писани рад који представља рефлексију на разумевање предметне локације пре и након обиласка.  
Формат А4.  
Критеријуми оцењивања: 
Основни критеријуми за оцењивање су:   
 

• самосталност и креативност у раду; 
• квалитет рада. 

 
Услов за приступ вредновању студената по наведеним критеријумима представља придржавање терминског плана и 
израда задатака у задатим терминима, као и евидентирана самосталност у раду. 
Oцењивањe: 
Писани рад - 50 бодова 
 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
 
 

 


