
 

МОДУЛ М8.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
1. семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
 
Изборни предмет 1 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
 
План рада 

Назив предмета: АРХИТЕКТУРА: урбане праксе 
 
 
Година студија:  
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2012/13 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2011/12 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 
Термини одржавања колоквијума: 
У договору са студентима 
 
 

Наставник: Иван Куцина 
 

Сарадници у настави:   
 

Број кабинета: 238 

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

Телефон:         064 133 24 17                                                Е-маил: kucinakucina@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечнa оценa, лична амбиција 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ предмета је да се схвати нужност теоријског истраживања урбаних пракси као иструмента откривања смисла у процесу 
истраживања и пројектовања у градовима. Суочени са сложеношћу и контрадикцијама савремених градова  у којиме архитектура 
има све мањи значај, архитекте више не могу да се ослоне на методолошке доктрине из прошлости које су гарантовале 
поузданост пројектантског поступка. Оставши без ослонаца архитектура мора да се у свакој ситуацији бори за сопствену улогу. 
Истраживање урбаних пракси представља пут архитектуре ка освајању релевантних позиција у друштву. 
 
Садржај наставе: 
Дискусиона предавања кроз које се  увежбава истраживачки поступак. Развијање једног истраживачког пројекта са производом. 
Ток и резултате рада на прошлогодишњем изборном предмету м могу да се погледају на блогу који  ће бити коришћен и овога 
семесзтра 
http://istrazivackiprojekat.blogspot.com 
 
Метод извођења наставе:  
Студенти раде у паровима где један другом постављају  конкретно питање о урбаним праксама на које не знају да одговоре. Два 
питање  се повезују у једно које постаје предмет истраживачког пројекта. Студенти трагају за могућностима тумачења и врсти 
активности која би могла да их доведе до решења. Као разрешење треба да се појави производ који ће померити ствари од 
незнања ка смислу.. Производ може да буде предмет, прича, филм, кућа, музика... 
 

 



 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Дефинисање појма истраживачког пројекта 

02  Постављање питања 

03  Брејнсторминг 

04  Избор истраживачког подручја и трајекторија 

05  Прикупљање података и класификација 

06  Мапирање и састављање референтног архива 

07 1. Колоквијум: Приказ атласа  

08  Конструкција приче  

09  Деконструкција испричаног 

10  Тумачење појмова: објективно и субјективно 

11  Повезивање појмова у пољу релација 

12  Успостављање смислене структуре 

13 2. Колоквијум: Приказ структуре 

14  Производ 

 

Обавезна литература: 
http://www.free-ebook-download.net/ 
http://www.getfreeebooks.com/ 
http://www.witguides.com/ 
http://www.freebookspot.com/ 
http://4ebooks.org/ 
http://manybooks.net/ 
http://freecomputerbooks.com/ 
http://www.freetechbooks.com/ 
http://www.onlinefreeebooks.net/ 
http://www.memoware.com/  
http://en.bookfi.org 
 
Препоручена литература: 

http://www.tracingconcepts.net/tc/list 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Дигитални елаборат са елементима истраживачког процеса и производом 

Критеријуми оцењивања: 
Активност, Систематичност, Имагинација, Ентузијазам, Оригиналност 

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 70  поена. Елаборат има највише 30 поена док 
10 поена има усмена одбрана. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 50 пројекат 20 
колоквијуми 10 + 10 усмена одбрана пројекта 10 
семинари  писмени елаборат  
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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