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МОДУЛ 17.2 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
6. семестар основних академских студија, 2012/13 

Назив предмета:  
КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ  

Година студија:  
6. семестар основних академских студија, 2012/13 
Број кредита: 
3 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 

Наставник: 

Др Гордана Вуковић-Николић, доцент 

Сарадници у настави:   

нема 

Број кабинета: 343/галерија 

Време за консултације са студентима: четвртак 14-15 
Телефон: 011/3218-721(само у време консултација)                                                  

Е-маил: gorsekul@arh.bg.ac.rs 
www адреса:   http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2338&nId=102                                                                                                       

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Нема посебних критеријума, биће примљени сви пријављени студенти (методологија ће бити 
прилагођена пријављеном броју) 

Циљеви и приступ настави: 
Основни циљ наставе је развијање креативних потенцијала студената лингвистичким методама.

Развијају се плурилингвалне вербалне способности студената путем интеграције матерњег и страних

језика које студент познаје (нуде се енглески, немачки и руски). У настави се интегрише комплетна

језичка способност студената (читање, слушање, говорна продукција и, коначно, писање), а посредно

способност асоцијативног мишљења и  логичког закључивања. Сматра се да ће „отварањем“

студената, активирањем и развојем мотивације у лингвистичком домену доћи до унапређења њихових

укупних креативних потенцијала. 

Садржај наставе: На архитектонским текстовима (различитих жанрова, у различитим медијима и на 

различитим језицима) развијају  се комуникативне способности студената са циљем развоја

креативности лингвистичким методама.  Основни језик наставе је српски језик. Примењује се систем

задатака у оквиру Портфолио метода који је развио наставник (описан у књизи  Креативно писање, 

која је обавезан материјал за курс).  

Метод извођења наставе 
Све активности у вези са предметом (као и сама настава) одвијају се у кабинету 343/галерија који је 
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опремљен за мултимедијалну наставу и чији амбијент је прилагођен потребама наставе креативног 

писања (или у сличном простору, ако се пријави више студената). Користи се програм заснован на 

задацима, процесни систем наставе (рад студената је током целог семестра) и индивидуализовани 

приступ наставника студенту.  Примењује се Портфолио метод, који је развио наставник, који се 

заснива на методологији  учења  по моделу. Користе се мултимедијалне презентације студената из 

претходних генерација за завршни испит из овог предмета и материјала из  књиге Креативно писање. 

Студенти се подстичу да користе Интернет као извор материјала за дискусију на часу, припрему 

задатака и израду завршног рада. Улога наставника је медијаторска, циљ је да се студенти 

заинтересују за тему, прочитају што више о њој, да се активирају да што више говоре, са 

претпоставком да ће то унапредити њихову укупну вербалну способност са коначним резултатом 

унапређења способности писања (семинарског рада и компјутерске презентације за његову одбрану). 

Студенти почињу да пишу семинарски рад на самом почетку курса, у складу са сопственим 

интересовањима и по одобрењу наставника, а активност израде рада тече током целог семестра. 

Језичке вештине које се развијају током курса су 1. разумевање читања (студенти читају код куће о 

теми), 2. разумевање слушања (на часу студенти прате мултимедијалне презентације семинарских 

радова из претходних година и материјале из књиге) 3. вербализовање гледања и говорење (дискусија) 

4. писање – ова вештина се развија током целог трајања курса у оквиру активности за израду 

семинарског рада на тему коју је студент одабрао на претходно објашњени начин.  
 

 

Нед Наслови тематских јединица                                           

01 О овом курсу/  Хајде да се представимо, књига Креативно писање  

02 О креативном писању, креативности и брендирању, задатак 1.  

03 Како се припрема семинарски рад,  примери,  договор о динамици његове израде,  

задатак 2. 

 

04  Тема 1 Књижевност и архитектура, избор теме за семинарски рад, задатак 3.  

05 Тема 2 Хајде да се смејемо, предаја концепта за семинарски рад, задатак 4.  

06 Тема 3 Урбанизам и архитектура, задатак 5.  

07 Тема 4 Музика и архитектура ,  регистровање прогресије у изради задатака и изради 
семинарског рада, задатак 6. 

 

08 Тема 5 Сликарство и архитектура, задатак 7.  

09 Тема 6 Геометрија и архитектура, задатак 8.  

10 Тема 7 Историја и архитектура, задатак 9.  

11 Тема 10 Зелена архитектура, задатак 10.  

12 Тема 11 Архитектура будућности, задатак 11.  

13 Тема 12 Архитектура коју волим, задатак 12.    

14 Договор о консултацијама, завршном испиту, регистровање укупне прогресије на  
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изради задатака и изради семинарског рада 
Обавезна литература:  

Гордана Вуковић-Николић: Креативно писање, 2010, ауторско издање. Може се купити  у скриптарници 
Грађевинског факултета, у згради техничких факултета, Бул.краља Александра 73, Београд. (може се 
набавити у низу књижара у Србији чији је дистрибутер Круг Комерц Београд, као и преко интернет 
књижара  нпр.Амазона).  
 
 
Препоручена литература: 
Гордана Вуковић-Николић: Граматика енглеског језика са вежбањима, друго ауторско издање, 2006,  
www.arh.bg.ac.rs, бесплатно даунлоудовање ( прво издање је објављено као уџбеник  за вишу школу -  
Г.Секуловић: Граматика енглеског језика са вежбањима, Виша техничка ПТТ школа, Београд, 1996) 
 

Начин полагања испита: 

Испит се полаже путем израде семинарског рада на  изабрану тему (по договору студента и 

наставника) и његове одбране преко дигиталне презентације (Power Point).  

Критеријуми оцењивања: 

Као предиспитне обавезе бодују се долазак на наставу, израда задатака, поштовање рокова у изради 
семинарског рада и испуњавање осталих захтева у предложеној динамици рада на предмету. 
Оцењивање: 
 
Студенти за предиспитне обавезе добијају 70 бодова, за завршни испит 30. Као предиспитне обавезе 
рачунају се и задаци у вези израде семинарског рада и његове одбране са којима се почиње на самом 
почетку курса. 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

Долазак на предавања  20 Семинарски рад (писмени испит) 15 
Задаци 25 Дигитална презентација за 

усмену одбрану (усмени испит) 
15 

Активности око израде 
семинарског рада током 
семестра 

25   

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 
 
 

http://www.arh.bg.ac.rs/

