
 

МОДУЛ М6.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. 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:  
(ПР)ОЦЕНА ЕКОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА КУЋЕ 
Година студија:  
3. семестар мастер академских студија, 2011/12 
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: 
6. и 13. недеља 
 
 
Наставник: 
Проф. др Милица Јовановић Поповић 

Учесници у настави:  
мр Наташа Ћуковић Игњатовић, мр Саја Косановић  

Број кабинета: 243 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): биће одређен у договору са студентима 

Телефон:  3218743                                                                                                      Е-маил: natasa@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Основни циљ наставе је развијање критичког саглеавања еколошких карактеристика архитектонских објеката. Студенти се 
упознају са основним принципима и параметрима који се користе приликом оцене еколошких карактеристика  архитектонских 
објеката и потом их проверавају најпре на одабраним примерима из праксе, а потом и на споственим пројектима рађеним у 
оквиру студија М6.1.  
 
Садржај наставе: 
Упознавање студената са основним теоријским питањима релевантним за валоризацију еколошких карактеристика 
архитектонских објеката; модел за оцену еколошких карактеристика кућа за индивидуално становање на подручју Београда 
 
Метод извођења наставе:  
Настава се реализује кроз комбинацију разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици 
наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, мањи истраживачки пројекти, презентације, кратки есеји, 
семинарски радови итд. 
 

 

 



 

Термински план извођења наставе  
нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           
01 Еколошка питања у контексту 

савремене архитектонске теорије и 
праксе 

 

02 Oцена еколошких карактеристика 
архитектонских објеката – основна 
полазишта и принципи 

 

03 Oцена еколошких карактеристика 
архитектонских објеката – критеријуми, 
параметри, индикатори 

 

04 Oцена еколошких карактеристика кућа 
за индивидуално становање 

 

05 Oцена еколошких карактеристика кућа 
за индивидуално становање – студија 
случаја 

 

06 1. Колоквијум: Оцена еколошких карактеристика одабраног примера из праксе. 
07 Оцена еколошких карактеристика 

одабраног примера из праксе  
Дискусија и упоредна анализа резултата добијених током 
испитивања примера обрађених на 1. колоквијуму 

08 Oцена еколошких карактеристика кућа 
за индивидуално становање на подручју 
Београда 

 

09 Модел за оцену еколошких 
карактеристика кућа за индивидуално 
становање на подручју Београда 

 

10 Еколошка питања приликом грађења у 
урбаним срединама 

 

11 Еколошки аспекти савремених aрх. 
материјала и склопова 

 

12 (Не)одрживост еколошки (не)исправних 
решења 

 

13 2. Колоквијум: Формулација основних еколошких премиса и 
планираних/примењених принципа на пројекту рађеном у 
оквиру студија М.6.1. 

14 Дискусија и упоредна анализа поставки 
изложених у оквиру 2. колквијума 

 

 

Обавезна литература:  
Зборник текстова и извода из релевантне регулативе (биће дистрибуиран студентима током предавања) 
Препоручена литература: 
Биће дефинисана током наставе, након увида у карактер пројеката које студенти раде у оквиру студија М.6.1. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Семинарски рад – елаборат формата А4 са анализом и оценом еколошких карактеистика пројекта рађеног у оквиру студија М6.1.   

Критеријуми оцењивања: 
Активност у току предавања: присуство предавањима, активно учешће у дискусијама (20 поена) 
Колоквијуми (20+20 поена) и писмени елаборат (40 поена): Јасно и концизно приказивање аналитичког процеса, примењених 
критеријума и процедура; структура рада, техничка обрада и графичка презентација; коришћење извора и литературе. 
Оцењивање: 
 
Испуњавањем предиспитних обавеза (присуство предавањима и колоквијуми) студент може стећи највише 60 поена. Израдом 
писменог елабората студент може стећи највиче 40 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент 
може стећи највише 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 пројекат  
колоквијуми 40 (20+20) усмена одбрана пројекта  
семинари  писмени елаборат 40 
 



 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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