
 

МОДУЛ М5.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
2. 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 је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
План рада 
 
Назив семинара:  
Нови модели вишепородичног становања 
 
Година студија:  
2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2012/13 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2012/13 
Термини одржавања колоквијума:  
 
 
Наставник: Иван Куцина 

Сарадници у настави:   

Број кабинета:  238 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  понедељак 14-16 

Телефон:         064 133 24 17                                                      Е-маил:  

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

знање енглеског језика, истраживачки дух, слобода интерпретације, маштовотост, саморганизованост 
 

Циљеви и приступ настави: 
Циљ настеве је креативна анализа архива нових модела вишепородичног становања који је настао током овог 
семинара у 2012. години. http://newhousingmodels.blogspot.com/  
Студенти који учествују у истраживачком процесу стичу вештине обраде и класификације просторних и 
друштвених односа у архитектури вишепородичног становања, вештину тумачења и представљања обрађених 
информација, и вештину прављења архива који је отворен за јавност. 
 
Садржај наставе: 

Подељени у мале групе студенти ће анализирати прикупљене моделима вишепородичног становања који су 
направљени и усељени после 2005.године. Сваки пар студената одабраће и анализирати један од односа који 

http://newhousingmodels.blogspot.com/


 

дефинишу карактеристике модела становања, одабрати 5-10 примера из постојеће архиве и припремити их за 
презентацију пред другим студентима. Обрађени материјал ће се поставити као додатак постојећем блогу. 
Приликом анализе модела посебно се води рачуна о вези организације простора и организације људи који у 
њему живе.  
 
Метод извођења наставе:  

Наставу изводе студенти уз координацију предметног наставника. Сваког часа презентирају се обрађени модели  
и води се дискусија о новинама које они доносе. Примери се класификују и постављају на интернет сајт тако да 
архива постаје доступна јавности. 
 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 уводно предавање Тематска дискусија, формирање група и расподела тема 

02 опште и појединачно Презентација модела и дискусија 

03 јавно и приватно Презентација модела и дискусија 

04 природно и изграђено Презентација модела и дискусија 

05 споља и унутра Презентација модела и дискусија 

06 отворено и затворено Презентација модела и дискусија 

07 део и целина Презентација модела и дискусија 

08 хаос и ред Презентација модела и дискусија 

09 духовно и материјално Презентација модела и дискусија 

10 трајно и променљиво Презентација модела и дискусија 

11 разумно и осећајно Презентација модела и дискусија 

12 тешко и лако Презентација модела и дискусија 

13 стварно и идеално Презентација модела и дискусија 

14 садржај и изглед Презентација модела и дискусија 

 

Обавезна литература:  

http://newhousingmodels.blogspot.com/  
15/3, Иван Куцина, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
 
Препоручена литература: 

http://www.wohnmodelle.at/index.php?id=78%2C69%2C0%2C0%2C1%2C0 
http://commongroundwa.org/organization/NHMI 
http://www.sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад који се излаже пред другим студентима на часовима током целог семестра. 

Критеријуми оцењивања: 

Истрживачки ентузијазам, критеријуми селекције, тумачење, јавна презентација, класификација, учешђе у 
дискусијама 

http://newhousingmodels.blogspot.com/
http://www.wohnmodelle.at/index.php?id=78%2C69%2C0%2C0%2C1%2C0
http://commongroundwa.org/organization/NHMI
http://www.sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html


 

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 20 пројекат  
колоквијуми  усмена одбрана пројекта 20 
семинари 50 писмени елаборат 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


