
 

МОДУЛ М4.1 – Семинар,  2 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2012/13 
 
Одлуком научно наставног већа, у студијском програму дипломских академских студија Архитектонског 
факултета у Београду, извршена је промена начина вредновања Семинара, тако што се успех студената у 
савлађивању Семинара 2ЕСПБ утврђује посебном оценом, независно од оцене којом се утврђује рад у 
Студију. 
Семинар је део 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 задатком. 
 
План рада 
 
Назив семинара:  
Животна средина и архитектура 
 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2012/13 
Број кредита: 
 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
 
Према распореду за јесењи семестар 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
Према терминском плану за јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
Наставник: 
Проф. др. Зоран Никезић 

Учесници у настави:  
Проф. др М. Љешевић, географ,   Проф. др М. Чурић, метеоролог,   Проф. др М. Јовановић-Поповић,   
Мр.арх. С. Кесановић,    Проф. др М. Бајић-Брковић,    Проф. др М. Ротер-Благојевић,   Доц. др М. Маруна, 
Проф. др А. Ступар 

Број кабинета: 245 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  Четвртком од 13 до 15 часова 

Телефон:                                                                                                         Е-маил: zoran.nikezic@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
нема 
 
Циљеви и приступ настави: 
 
Основни циљ наставе је упознавање са проблематиком животне средине са становишта простора и грађења, уз посебан 
нагласак на интеракцију физичких, првенствено природних одредница са једне стране, и хуманих, културних, са друге. 
Садржај наставе: 
На семинару се кроз низ експертних излагања сагледавају специфична подручја животне средине, и истовремено, кроз 
пресеке усмерене на простор, град и архитектуру, указује на различите компоненте савременог третмана животне 
средине. 
Метод извођења наставе:  
Наставу реализује ex-katedra већи број наставника.  Током последње две седмице, студенти излазу своје теме о којима 
се расправља, када се дају сугестије за њихову корекцију или промену. 



 

 

Термински план извођења наставе  

нед Термини рема распореду Опис  тематскe јединицe                                           

01  Опис тематских јединица  

(Проф. др З. Никезић, арх.) 

02  Природне одреднице животне средине  

(Проф. др М. Љешевић, географ) 

03  Клима и животна средина  

(Проф. др М. Чурић, метеоролог) 

04  Енергија и грађење  

(Проф. др М. Јовановић-Поповић, арх.) 

05    Процена утицаја грађења на животну средину  

(Мр.арх. С. Кесановић) 

06    Социо-културне одреднице животне средине, историјско искуство  

(Проф. др З. Никезић, арх.) 

07  Одрживи развој  

(Проф. др М. Бајић-Брковић, арх.) 

09  Вернакуларна архитектура  

(Проф. др М. Ротер-Благојевић, арх) 

10  Мултикултуралност и животна средина града  

(Доц. др М. Маруна, арх.) 

11    Савремена култура и урбано окружење, глобализација и градски простор 

(Проф. др А. Ступар, арх.) 

12  Излагање тема пројеката и коментари 

13  Излагање тема пројеката и коментари 

 

Обавезна литература:  
Наставници појединачно обавештавају студенте о обавезној литератури за област коју излажу   
Препоручена литература: 
Наставници појединачно обавештавају студенте о препорученој литератури за област коју излажу   
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Усмено излагање теме пројекта и учешћеу дискусији која следи 
Израда пројекта / семинарског рада уз једну обавезну консултацију и потреби одбрана рада 

Критеријуми оцењивања: 
Разумевање различитих димензија проблематике животне средине и способност теоретског и практичног повезивања 
са процесом планирања и грађења  

Оцењивање: 
 
Студенти добијају оцене на основу активности у току наставе (30%) и на основу пројекта (70%). Активност 
у току наставе се утврђује највећим делом на основу усменог излагања теме пројекта које се одвија у 
последњим седмицама наставе, а пројекат у виду семинарског рада на претходно верификовану тему 
студенти раде после предавања ипредају и по потреби бране у јануарском испитном року. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 пројекат 70 
колоквијуми  испит - тест  
семинари  писмени елаборат  
 



 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 


