
МОДУЛ М5.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија, 2012/13 

Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  

План рада 

Назив семинара:  

Савремени приступи у материјализацији стамбених објеката 
Година студија:  

2. семестар мастер академских студија, 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: 
7. и 13. недеља наставе 

Наставник: 
доц. мр Будимир Судимац 

Учесници у настави:   
Проф.др Милан Глишић, Проф. др Александра Крстић - Фурунџић, Проф. Др Бранислав Жегарац, 
доц.  др Жикица Текић, доц. др Милан Радојевић, доц. Драган Марчетић 

Број кабинета: 250 

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

Телефон: 011 3 218 750                                                                                                    Е-маил:  

www адреса: www.arh.bg.ac.rs                                                                                                                                                                                                                   

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Циљеви и приступ настави:

Циљ семинара је упознавање студената са савременим тенденцијама пројектовања и реализације стамбених објеката. Настава 
у оквиру семинара има за циљ да студенте, кроз теоријску наставу, студије случаја, упозна са проблемима реализације 
стамбених објеката, ограничењима и основним принципима пројектовања материјализације стамбених објеката. Студенти ће 
кроз теоријску наставу стећи адекватна теоријска и практична знања о сложеним аспектима пројектовања стамбених објеката. 

Садржај наставе: 
Тежиште семинара је у анализи различитих тендеција у конципирању и пројектовању стамбених објеката. Кроз анализу 
различитих концепата истражују се могућности употребе савремених материјала у пројектовању. 

Метод извођења наставе:  
Настава у оквиру семинара се спроводи кроз теоријску наставу, анализе студије случаја и интерактивну наставу и дискусије.
Предавања су конципирана тако да се студенти упознају са могућностима савремене материјализације стамбених објеката и 
савременим приступима у конструисању стамбених објеката у градском ткиву.  



 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01  Проблеми реализације стамбених објеката у постојећим градским срединама 
Проф.др Бранислав Жегарац 

02  Стамбена архитектура и регулатива 
Доц. мр Будимир Судимац 

03  Систем таваница – ливене на лицу места, полумонтажне и монтажне. 
 
Проф.др Милан Глишић 

04  Финализација фасадног омотача у стамбеној архитектури 
 
Доц. Драган Марчетић 

05  Префабрикована градња кровних дрвених структура у систему ЛКВ 
Доц.мр Жикица Текић 

06  Инсталације 
доц. др Милан Радојевић 

07 1. Колоквијум: пресек активности студената на семинару , провера 

08  Омотач у функцији енергетских добитака 
Проф. др Александра Крстић-Фурунџић 

09  Искуства праксе 
Доц. мр Будимир Судимац 

10  Застори у стамбеној архитектури 
Доц. Драган Марчетић 

11  Начин фундирања и обезбеђења темељних јама 
 
Проф.др Милан Глишић 

12  Case studies – анализа примера из праксе 
Доц. мр Будимир Судимац 

13 2. Колоквијум: пресек активности студената на семинару , провера 

14  Интерактивна настава 

 

Обавезна литература:  
Биће накнадно дата у договору са наставницима. 
Препоручена литература: 
Биће накнадно дата у договору са наставницима. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Семинарски рад (пројекат, текстуални део, цртежи, скице, дијаграми) на А4 формату и презентација рада у power point-u, плакат 
20/20 цм 

Критеријуми оцењивања: 
Рад студената ће бити вреднован на основу учествовања у настави (присуство на предавањима, активно учествовање у 
дискусијама) и рада оствареног на практичном делу - израда семинарског рада. Критеријуми за вредновање семинарског рада 
биће: избор теме и аспекта истраживања, развојни процес, квалитет критичког приступа, способност да се кроз структуру и 
поступак анализе прикаже разумевање сложености проблема. 
 
Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе ( активности у току предавања 10 поена, колоквијуми 20 
поена)  учествују са 30 поена, а испит-израда и презентација семинарског рада износи 70 поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат  



 

колоквијуми 10+10 усмена одбрана пројекта  
семинари  писмени елаборат 70 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 


