
 1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
Други семестар Прве године Основних академских студија школске 2011/12.  
 

Курс 1.4. :  Историја модерне архитектуре и урбанизма  - 2 ЕСПБ 
МОДУЛ М1 -  Увод у архитектуру   

 
 
 
 
 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Обавезни предмет који има за циљ да студентима представи увод у студије архитектуре и урбанизма авангарде и 
модерног покрета 20.века и да их у основним цртама упозна са значајним ауторима и њиховим идејама, 
концептима и реализацијама. Кроз разматрање и анализе различитих праваца и рада појединачних стваралаца, и 
студија случаја изабраних пројеката и реализација, студентима је омогућено и формирање шире референтне 
основе која се ослања на историјску перспективу 20.века и културни и социо-политички контекст авангарде и 
модерне архитектуре и урбанизма. Додатни циљ наставе јесте да студенти повежу теоријска сазнања са 
предавања са радом у студију. 
 
Термински план наставе 
Обавезни предмет одржава се једном недељно са два часа предавања. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи што значи да студент има на располагању 600 сати рада у току радних 
недеља за све предмете на првом семестру основних студија. 
Студент на предмету од 2 ЕСПБ располаже са 40 радних сати у току 15 радних недеља што значи да је за рад код 
куће предвиђено 10 радних сати, или 0,66 сата недељно, с обзиром да на предмету у школи студент ради два сата 
недељно.   
Испитни рок траје 5 радних недеља што значи да студент има на располагању још 200 радних сати за припрему 
испита, консултације и полагање свих испита на првом семестру студија. 
Студент на предмету од 2 ЕСПБ има на располагању 13,33 сати за припрему, консултације и полагање испита у 
испитном року.  
Напомена: није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног. 
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник са једним сарадником или асистентом. 
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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План рада 
 
Назив предмета:  
МОДУЛ - М1 Увод у архитектуру   

 
Курс 1.4. Историја модерне архитектуре и урбанизма 

Година студија:  
2. семестар основних академских студија - 2011/12. 
 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
Уторак, 15.00h-17.00h 
 
Термин одржавања испита (предаја семестралног рада / полагање писменог испита, теста) : 
 
ПРЕМА РАСПОРЕДУ ИСПИТА ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ АФ 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
7. недеља наставе, 03.04.2012, 15.00h 
13. недеља наставе, 15.05.2012, 15.00h 
 
 
Опис наставног задатка: 

Теоријски предмет: увод у научну област савремена архитектура, односно увод у шире научно поље историје и 

теорије архитектуре. 

Наставник: 

др Љиљана Благојевић, ванредни професор  

 

Сарадник у настави: 

мр Драгана Ћоровић, асистент 

Број кабинета: 

234 

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

уторком, 17.00h -19.00h 

Телефон:         011 3218 734                                                                       Е-маил:  dragonco@arh.bg.ac.rs  

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Основни циљ наставе је да студентима представи увод у студије историје модерне архитектуре и урбанизма и да их у основним 
цртама упозна са значајним правцима, ауторима и њиховим идејама, концептима и реализацијама. Циљ наставе се остварује 
тако да се, кроз анализе праваца и рада појединачних стваралаца, њихових пројеката и реализованих објеката, студентима 
омогући формирање шире референтне основе која се ослања на историјску перспективу и културни и социо-политички контекст 
кретања у архитектури и урбанизму.  
Радом на програму развија се истраживачка радозналост студента и доприноси се општој интелектуалној компетенцији 
студента.  
Основна знања која ће студент стећи радом на програму допринеће компетенцији да се делује са основним знањем о 
историјским и културним преседанима у локалној и светској архитектури. 
 
Тематска област: 
Основна тематска област програма је историја и теорија модерне архитектуре и урбанизма, која се проучава кроз следеће 
тематске целине: визионарско мишљење, правци и историјски преседани у модерној архитектури и урбанизму, авангардни 
правци, модерни покрет у архитектури и урбанизму и интерпретације модерног  покрета у савременој архитектури и урбанизму. 

mailto:dragonco@arh.bg.ac.rs�
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Метод извођења наставе: 
Настава се одвија кроз предавања ex cathedra, интерактивну наставу кроз презентације студената, консултације и израду 
семестралног рада који обухвата студију случаја, анализу, извођење закључака и креативну пројектантску интерпретацију 
теоријске теме.  
 
 
нед Тематска јединица                                           Предавање 

( назив и опис садржаја ) 
Вежбање / код куће 
( назив и опис садржаја ) 

01 
21.02.2012. Уводно предавање 

Прегледно предавање тема 
које ће бити обрађене у току 
семестра и објашњење 
начина и динамике 
одржавања наставе и 
колоквијума, израде 
семестралног рада, као и 
критеријума за бодовање 

- 

02 
28.02.2012. Авангардни правци 20. века 

Футуризам, Експресионизам, 
Супрематизам, Проун, 
Зенитизам, Де Стајл (De Stijl), 
Нова објективност (Neue 
Sachlichkeit), Зенитизам 

самостални рад на теми 
предавања и припрема за 
колоквијум 

03 
06.03.2012. Авангардни правци 20. века 

Архитектура и урбанизам 
совјетске авангарде, 1918-
1932. 

самостални рад на теми 
предавања и припрема за 
колоквијум 

04 
13.03.2012. 

Модерни покрет у архитектури и урбанизму 
 Адолф Лос (Adolf Loos) 

самостални рад на теми 
предавања и припрема за 
колоквијум 

05 
20.03.2012 Модерни покрет у архитектури и урбанизму 

Баухаус 
Валтер Гропиус (Walter 
Gropius) 

самостални рад на теми 
предавања и припрема за 
колоквијум 

06 
27.03.2012. 

Модерни покрет у архитектури и урбанизму 
 

Чикашка школа 
 

самостални рад на теми 
предавања и припрема за 
колоквијум 

07 
03.04.2012. 

1. Колоквијум 
 Тест - 

08 
10.04.2012. 

Модерни покрет у архитектури и урбанизму 
 

Френк Лојд Рајт (Frank Lloyd 
Wright) 

самостални рад на теми 
предавања и припрема за 
колоквијум 

09 
17.04.2012. Модерни покрет у архитектури и урбанизму Мис ван дер Рое (Mies van der 

Rohe) 

самостални рад на теми 
предавања и припрема за 
колоквијум 

10 
24.04.2012. Модерни покрет у архитектури и урбанизму Ле Корбизје (Le Corbusier) 

самостални рад на теми 
предавања и припрема за 
колоквијум 

11 
01.05.2012. ПРВИ МАЈ, ДРЖАВНИ ПРАЗНИК, НЕРАДНИ ДАН 

12 
08.05.2012. 

Модерни покрет у архитектури и урбанизму 
 

Маргине модернизма: 
Модерна архитектура 
Београда 

самостални рад на теми 
предавања и припрема за 
колоквијум 

13 
15.05.2012. 

2. Колоквијум 
 Тест  самостални рад на припреми 

семестралног рада 

14 
22.05.2012. 

Интерактивни јавни час консултација: 
СТУДЕНТИ ПРЕЗЕНТУЈУ ПРЕЛИМИНАРНЕ 
– РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ СЕМЕСТРАЛНИХ 
РАДОВА 

Коментар на презентоване 
теме и дискусија 

самостални рад на припреми 
семестралног рада 

15 
29.05.2012. КОНАЧНИ РОК ЗА ИЗБОР/ДОДЕЛУ ТЕМЕ СЕМЕСТРАЛНОГ РАДА самостални рад на припреми 

семестралног рада 
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Обавезна литература (библиотека АФ): 
Sigfrid Gidion, Prostor, vreme i arhitektura. Beograd: Građevinska knjiga, 2002. 
Kenet Frempton, Moderna arhitektura: kritička istorija. Beograd: Orion, 2004. 

Препоручена литература: 
Miloš R. Perović, ur. Istorija moderne arhitekture: antologija tekstova 1, 2a, 2b i 3. Beograd: Arhitektonski fakultet, 1997-2005.  
 
 

Начин полагања испита (садржај елабората, пројекта или семинарског рада): 
Испит се састоји од израде завршног семестралног рада.  
Задатак семестралног рада је: 
АНАЛИЗА ЈЕДНОГ ПРОЈЕКТА ИЛИ ПЛАНА КОЈИ ПО ПРАВЦУ И ПЕРИОДУ ПРИПАДА МАТЕРИЈИ КОЈА СЕ ОБРАЂУЈЕ НА 
ПРЕДМЕТУ 
Анализа садржи следеће сегменте: 

1. подаци о аутору или ауторима изабраног пројекта или плана и кратак преглед опуса изабраног аутора, по фазама и 
периодима рада и главни пројекти или планови 

2. детаљан приказ одабраног пројекта или плана (документација: планови, пресеци, изгледи, фотографије и др.) и 
анализа функција (функционална схема) и анализа форме (на пример: графичка анализа, пропорцијска анализа, 
анализа волуметрије, анализа карактеристичних материјала, боја или других специфичних аспеката одређеног пројекта 
или плана) 

Семестрални рад се предаје на четири А4 странице, наиме једнострано штампаним А4 листовима

− стр. 1 / подаци о аутору и кратак преглед опуса изабраног аутора, по фазама и периодима рада и значајни пројекти 

, који су уређени на следећи 
начин: 

− стр. 2 / документација о изабраном објекту/пројекту 
− стр. 3 / документација и анализа изабраног објекта/пројекта 
− стр. 4 / анализа изабраног објекта/пројекта. 

Напомена: на свакој страни оставити маргину од 1цм лево за коричење!!! Осим ових страница, могу да постоје још две странице: 
насловна страница и страница са списком коришћене литературе. 
 
КОНАЧНИ РОК ЗА ИЗБОР/ДОДЕЛУ ТЕМЕ СЕМЕСТРАЛНОГ РАДА ЈЕ У 15. НЕДЕЉИ НАСТАВЕ.  
О НАЧИНУ ИЗБОРУ/ДОДЕЛИ ПОНУЂЕНИХ ТЕМА СТУДЕНТИ ЋЕ БИТИ НА ВРЕМЕ ОБАВЕШТЕНИ У ТОКУ СЕМЕСТРА. 
Списак тема ће бити благовремено објављен. 
 
Критеријуми оцењивања: 

1. Тачност приказа аутора и преглед опуса аутора – 10 поена 
2. Детаљност приказа изабраног пројекта, оригиналност, инвентивност и креативност у поступцима  анализе – 20 поена 
3. Општи визуелни квалитет презентације рада – 10 поена 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе учествују са 60 поена. Предиспитне обавезе састоје се из 
полагања два колоквијума, наиме два теста знања. На сваком колоквијуму / тесту знања студент може да освоји највише 30 
поена. Испит се састоји од израде завршног семестралног рада, који у укупном броју поена учествује са 40 поена. 
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена.  
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: 
УКОЛИКО У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ СТУДЕНТ НЕ ПРЕДА СЕМЕСТРАЛНИ РАД ИЛИ НЕ ОСВОЈИ ДОВОЉАН БРОЈ 
БОДОВА (ЗБИРНО, НА КОЛОКВИЈУМИМА И РАДУ)  ЗА ПОЗИТИВНУ ОЦЕНУ, У СЕПТЕМБАРСКОМ И ОКТОБАРСКОМ 
ИСПИНОМ РОКУ ПОЛАЖЕ ПИСМЕНИ ИСПИТ-ТЕСТ.  
 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања -  семестрални рад (јунски испитни 
рок) 

40 поена 

колоквијуми 2 x 30 = 60 поена писмени испит (септембарски и 
октобарски испитни рокови) 

40 поена 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


