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МОДУЛ М5У– Семинар,  2 ЕСПБ 
други семестар дипломских академских студија-мастер, 2012/13 
 
План рада 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М5У – Семинар 
ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА 
 
Година студија:  
 
2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 
 
Број кредита: 
 
2 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе:              четвртак 10-12 ч., сала 235 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана финалних прилога):
У испитном року 
 
Термини одржавања студентских презентација:
5.,10., и 15. недеља 
 
 

Назив предмета:  Просторна композиција 

Наставник:         Проф.мр Петар Арсић диа.

Сарадник у настави:    асс. Ивица Николић диа.                         

Број кабинета:   253 

Време за консултације са студенатима - једном недељно по договору 

Телефон:    011 3218753                                                                                      

 Е-маил:  проф. мр Петар Арсић arco@eunet.rs 

                асс. Ивица Николић  icn75@yahoo.com 

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената:

Семинар је предвиђен за студенте пријављене у студија урбанистичког усмерења. 
Студенти пријављени у студија пројектантског усмерења такође могу похађати семинар. 
Максимални број полазника је 30 студената. 
 

Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ наставе је оспособљавање студената ка повезивању досадашњих стечених знања и вештина из области урбанизма и 
архитектуре, са новим знањима из области просторне композиције, а у циљу даљег овладавања вештинама урбанистичко-
архитектонског пројектовања, са посебним акцентом на осмишљавање и пројектовање комплексних урбанистичко-
архитектонских целина у реалном урбаном окружењу.   
 
Садржај наставе: 

Теоријска настава, анализе урбаног развоја и  историјског континуитета у настајању, унапређивању и развоју просторних 
композиција, компаративна анализа комплексних урбанистичко-архитектонских композиција, приказ и анализе студије случаја, 
преглед основних тематских  области просторне композиције, упознавање студената са општим појмовима и категоријама 
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просторне композиције, стицање знања из области елемената просторне композиције, као и области релација међу елементима 
просторне композиције, све до сазнања о целовитости просторне композиције и синтези композиционих аспеката као једном од 
циљева коме се тежи у процесу пројектовања. 
 
Метод извођења наставе:

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су интерактивна предавања са дебатама, анализа 
случајева, компаративна анализа примера, активно учествовање у дискусијама и студентским презентација концепта и садржаја 
семинарског рада. 
 

 
нед  Наслови тематских јединица  

01  - Презентација 
предмата и 
кратко 
упознавање са 
тематским 
оквиром 
предмета  

- Дефинисање и 
значење појмова 

Уводно предавање - дискусија

 Предавање  
 
Просторна композиција: Опште тезе 

02 Историјски дискурс 
просторне композиције 

Предавање  
 

 Просторна композиција: Историјске епохе                           

  Одабир теме Појединачни консултативни рад са студентима / одабир теме, прелиминарне 
тезе /  

05  1. Колоквијум:  Групна презентација одабраних тема,  прелиминарних теза и анализа  

06  Предавање и дискусија

Просторна композиција у контексту тоталитарних 
иделологија и пројеката 
Утицај  идеологије, центара моћи, власти и политичких структура 
на осмишљавање и изградњу јавних градских простора и 
архитектонских комплекса  

 
07   

 
 

 

Предавање и дискусија 
 

Просторна композиција: континуитет и трансформације градских 
центара, јавних простора и архитектонских комплекса као 
последица промена идеологија и политика 
 

08  Вежба: анализа изабраног случаја, градски трг - предлози унапређења, план, 3Д модел  

09  Вежба: компарација 2 одабрана конкретна случаја (градски трг или градски сквер). 

10  2. Колоквијум:  Групна презентација актуелне фазе студентских радова   

11  Просторна композиција  
на примеру изградње 
савремених метропола 

Предавање и дискусија 
 
Нове типологије јавних градских простора и архитектонских 
комплекса 

 
  

12  Вежба: анализа студентских радова (студио пројкекат) 

13  Вежба: анализа студентских радова (студио пројкекат) 

 
 

15  3. Колоквијум:  Групна презентација - радне верзије семинарских радова 
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Начин полагања испита: 

ВЕРИФИКАЦИЈА ФИНАЛНОГ СТУДЕНТСКОГ ПРОЈЕКТА 

Семинарски рад  

Студенти су обавезни да реализују све три студентске презентације / у складу са тачкама 3, 7 и 11 /. 
Критеријуми оцењивања: 

Студент је обавезан да редовно похађа предавања, активно учествује у настави кроз дискусије о темама предавања. Критеријуми 
оцењивања презентација / у складу са тачкама 5, 10 и 15 / су:  
 
- Систематичност у изради рада 
- Креативност и критичност у третману теме 
- Просторне анализе – вежбе 1 и 2 
- Способност комуникације и презентације 
- Коришћење и навођење извора  

 
Оцењивање: 
 
Студент стиче максимално 50 поена активним похађањем наставе, присуством на предавањима и позитивним резултатима на 

све три презентације. Преосталих 50 бодова студент стиче кроз израду и верификацију семинарског рада. 

 
Од укупно 100 поена, похађање предавања и активно учешће доноси 20 поена, презентације доносе укупно 10 поена, вежбе 
доносе укупно 20 поена – свака по 10, а семинарски рад доноси укупно 50 поена . 
 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената:

из статута АФ 
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Препоручена литература:   

 

 

 


