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План рада 

Назив предмета:  
САВРЕМЕНА УРБАНА КУЋА 
Година студија:  
6. семестар основних академских студија, 2012/13 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за летњи семестар 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за летњи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
5 и 10 недеља наставе 
 
 

Наставник: 
Доц. др Ана Никезић, арх. 

Сарадник у настави:  
 Драган Марковић – студент 2. године докторских студија 

Број кабинета: 346а 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата) 

Телефон:    063.72.78.915                                                                          Е-маил: аna.nikezic@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена са прве и друге године основних студија.  
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Основни циљ је разумевање сложености феномена савремене куће у околностима густо изграђене структуре 
града, као и оспособљавања студената за критичко мишљење и деловање, те анализу слојевитости и 
вишезначности њене структуре посматране кроз оквир савременог друштва са једне и урбане средине 21. века 
са друге стране. У току наставе инсистираће се на интегративном приступу рада који подразумева 
обједињавање знања из различитих дисциплина сродних архитектури, коришћење рационалних, интуитивних и 
емотивних метода долажења до решења, као и ослањање на експериментални и истраживачки рад. 
 
Садржај наставе: 

У оквиру наставе се испитују сложености односа архитектуре куће и урбаног окружења, однос куће и 
свакодневног живота у граду, те однос идентитета савременог становника града и специфични карактер 
затечене и наслеђене структуре града. Настава се састоји од низа дискусија о проблемима савремене урбане 
куће, са акцентом на њену трансформацију кроз паралелно посматрање развоја куће, града и човека. 
 
Метод извођења наставе:  

Предавања и вежбе одвајају се симултано и интегрисано кроз интерактивну дискусију у којој се на основу 
получасовне експликације предметне теме, изабраног проблема или феномена, о њима дискутује, дабатује и 
расправља. Дискусије су груписане према јединицама и хронолошки се надовезују према унапред утврђеном 
распореду. Студенти до концепцијских поставки долазе кроз самостални рад и истраживање, групнe дискусијe, 
читајући препоручену литературу и анализирајући угледне примере, а све у циљу преиспитивања, 
препознавања и систематизације трансформабилних потенцијала урбане кућа са становиштва изабраног 
тематског оквира или аспекта сагледавања. Фокус дискусија је на проблемима савремене урбане куће, са 
акцентом на њену трансформацију и редефиницију кроз паралелно посматранје развоја куће, града и човека. 



 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Упознавање са програмским и методолошким оквиром курса, избор књиге 

02  Проблем савремене урбане куће – сложеност и слојевитост 

03  Дискусија изабране литературе 

04  Искуства и будућност породничког становања и урбане куће 

05 1. Колоквијум: Критички приказ изабране књиге _ презентација 

06  Кућа и човек - кућа као парадигма урбаног стила живота 

07  Кућа и човек – преображај свакодневнице, приватност породичног и јавност 

урбаног домена живота  

08  Кућа и град – редефинисање градског центра и структуре урбане куће 

09  Кућа и град – комуникативност урбаног простора 

10 2. Колоквијум: Избор теме завршног рада и абстракт _ презентација 

11  Историски оквир развоја савремене урбане куће  

12  Трансформација урбане куће – кућа прве и друге половине 20. века 

13  Идентитет урбане куће и савремене породице 

14 3. Колоквијум: Приказ концепта просторне интервенције _ презентација 
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Финални рад подразумева израду портфолија који обједињује све сегменте и задатке рађених у току семестра 
(анализu изабране литературе и обраду изабране теме), као и предлог концепта просторне инсталације на 
конкретно изабраној локацију у оквиру „круга двојке“ у Београду. Обавезан је јединствен формат портфолија 
димензија Б6 (125х176мм) – вертикална оријентација 
 



 

Критеријуми оцењивања: 

Обрађивање теме и њен приказ кроз истраживачки рад, есеје, макете, визуелне или мултиметијалне приказе 
(јасно постављен проблем, његова анализа на основу литературе и обрађених примера из праксе и 
конзистентан, јасно изложен закључак). Јасно постављен концепт просторне инсталације компатибилне у 
односу на изабрану тему, приказаног кроз финални елеборат и усмену одбрану. 
 
Оцењивање: 
Од 100 бодова који изражавају максимални успех студента, студент 50 стиче током године и 50 кроз предају и 
одбрану елабората као испитну обавезу. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат  
колоквијуми 10+20+10 усмена одбрана пројекта 10 
семинари  финални елаборат 40 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 


