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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
Први семестар Прве године Основних академских студија школске 2012/13.  
 
МОДУЛ М1 -  Увод у архитектуру   
Курс 1.1. :  О архитектури  - 1 ЕСПБ 
 
 
 
 
 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Обавезни предмет који омогућава информисаност о архитектури, о областима и дисциплинама које је чине, о 
језику, појмовима и терминима неопходним за даље професионално изучавање архитектонских тема и академски 
ниво размишљања о архитектури.  
 
Термински план наставе 
Обавезни предмет одржава се једном у две недеље са два часа предавања. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи што значи да студент има на располагању 600 сати рада у току радних 
недеља за све предмете на првом семестру основних студија. 
Студент на предмету од 1 ЕСПБ располаже са 20 радних сати у току 15 радних недеља што значи да је за рад код 
куће предвиђено 5 радних сати, или 0,33 сата недељно, с обзиром да на предмету у школи студент ради један сат 
недељно.   
Испитни рок траје 5 радних недеља што значи да студент има на располагању још 200 радних сати за припрему 
испита, консултације и полагање свих испита на првом семестру студија. 
Студент на предмету од 1 ЕСПБ има на располагању 6,66 сати за припрему, консултације и полагање испита у 
испитном року.  
Напомена: није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног. 
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
План рада на предмету одређује наставник. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
 
 
 
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2012. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
МОДУЛ - М1 Увод у архитектуру   
Курс 1.1. О архитектури 
 
Година студија:  
1. семестар основних академских студија - 2012/13. 
 
Број кредита: 
1 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
Сваке друге среде, 8-10h 
 
Термин одржавања испита (предаја семинарског рада ) : 
Према распореду испита из студентске службе АФ 
 
Термини одржавања колоквијума: 
9. недеља наставе 
 
 
 
Опис наставног задатка: 

Увод у студије архитектуре. Упознавање са основним елементима архитектонске теорије и праксе. 

Наставник: 

Бранислав Митровић, редовни професор 

Сарадник у настави: 

Мр Марија Милинковић, асистент                                    

Број кабинета:  251 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  петком 12-14h. 

Телефон: 3218751                                                                                                                 Е-маил: kab344@gmail.com 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Основни циљ наставе на овом предмету је упознавање студената са језиком архитектуре. Кроз низ предавања ex 
cathedra и интерактивни рад на семестралном задатку, студенти стичу почетни увид у основне појмове у 
архитектури и испитују њихова значења. Такође, циљ рада на овом предмету је да се архитектура сагледа као 
комплексна, мултидисциплинарна друштвена пракса, и да се стекну почетна знања о њеним основним 
принципима и областима. Настава је организована тако да информише студијски рад на пројектним задацима и 
подстакне аналитичко и критичко мишљење у/о архитектури. 
 
Задатак: 

Средишњи део наставе на овом предмету чине три тематске целине у оквиру којих се испитују основни елементи 
архитектуре као научне (1), уметничке (2) и друштвене (3) праксе. На предавањима, свака од наведених тема ће 
бити дискутована кроз анализу и објашњење појединачних, кључних појмова и презентацију карактеристичних 
примера који илуструју анализиране појмове. Задатак студената је да теме постављене на предавањима испитају 
кроз индивидуално истраживање и изабрану тематску јединицу представе кроз аналитички приказ појединачне 
ситуације (случаја).  
 
Метод извођења наставе: 

Метод извођења наставе укључује: предавања ex cathedra, самостални истраживачки рад студената, 
интерактивни јавни час и индивидуалне консултације у процесу израде семестралног рада. Током семестра, 
настава ће се одржавати једном у две недеље са два часа предавања. За време испитног рока, предвиђени су 
термини за индивидуалне консултације. 
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Нед. Тематска јединица 

                                       
Предавање Вежбање / код куће 

01 
19.09. 

Уводно предавање Уводно предавање 
о плану и програму наставе: 
тематским областима и тематским 
јединицама које ће бити предмет 
рада у току семестра; о начину 
полагања испита и колоквијума, и 
критеријума за бодовање. 

 

02/03 
26.09. 

Т 01  
О архитектури КАО НАУЦИ 

Упознавање са  основним 
елементима архитектуре као 
научне дисциплине (о мерама и 
мерењу; о математичким 
моделима, техничком и 
технолошком аспекту архитектуре; 
о егзактном и материјалном у 
архитектури).  Објашњење кључних 
појмова. Анализа примера који 
илуструју теме постављене у првом 
делу предавања. 

Истраживачки рад на 
проналажењу 
карактеристичних примера 
који илуструју теме и појмове 
дискутоване на предавању. 

04/05 
10.10. 

Гост  предавач 
 
 

Еминентни савремени архитект 
и/или теоретичар архитектуре. 

 

06/07 
24.10. 

Т 02 
О архитектури КАО УМЕТНОСТИ 

Упознавање са  основним 
елементима архитектуре као 
уметничке дисциплине (о стилу, о 
контексту и концепту, о уметничком 
језику, о естетици и архитектури). 
Објашњење кључних појмова. 
Анализа примера који илуструју 
теме постављене у првом делу 
предавања. 

Истраживачки рад на 
проналажењу 
карактеристичних примера 
који илуструју теме и појмове 
дискутоване на предавању. 

08/09 
 
07.11. 

Т 03  
О архитектури КАО ДРУШТВЕНОЈ 
ПРАКСИ 

Упознавање са  основним 
елементима архитектуре као 
друштвене праксе (о ауторском 
ставу, критичком мишљењу и 
ситуационој логици праксе). 
Објашњење кључних појмова. 
Анализа примера који илуструју 
теме постављене у првом делу 
предавања. 

Истраживачки рад на 
проналажењу 
карактеристичних примера 
који илуструју теме и појмове 
дискутоване на предавању. 
Припрема за колоквијум. 

Колоквиjум   

10/11 
21.11. 

Гости  предавачи 
 
 

Млади архитекти представљају 
своју стручну праксу. 

Рад на задатку постављеном 
на колоквијуму. 

12/13 
05.12. 

ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА 
 

Интерактивни јавни час:  
презентације радних верзија 
семестралних радова студената 

Рад на семестралном 
задатку. 

14/15 
19.12. 

Т 04 
Резиме курса. 

Преглед тематских целина и 
тематских јединица које су 
обрађиване током семестра. 
Разговор о предмету. 

Рад на семестралном 
задатку. 

Семестрални рад   
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Обавезна литература: 
Milenković, Branislav. Uvod u arhitektonsku analizu II. Compendium. Beograd: Građevinska knjiga, 1991. 

Библиотека АФ 

Препоручена литература: 

Milenković, Branislav. Uvod u arhitektonsku analizu I. Beograd: Građevinska knjiga, 1990. 

Koolhaas, Rem and Bruce Mau. SMLXL. New York: The Monacelli Press, 1993. 

Đurić, Milan i Jelena Živančević. [0]77pojmova arhitektonskog diskursa. Beograd: Poligon, 2011. 
www 

 

Начин полагања испита (садржај елабората, пројекта или семинарског рада): 

Испит на овом предмету се полаже кроз израду семестралног рада. Испит полажу студенти који су се у оквиру 
Модула М1 определили за овај предмет, односно највише 1/3 студената уписаних на прву годину студија. Током 
семестра, студенти прикупљају документацију за рад на задатку, затим предлажу тему, презентују своје радове у 
оквиру интерактивног часа и финалну верзију предају на крају семестра, у испитном року. 
  
Критеријуми оцењивања: 

Основни критеријуми за бодовање семестралног рада су: 
- тачност (20 поена) 
- инвентивност (30 поена) и 
- квалитет презентације (20 поена) 

Оцењивање: 
 
На модулу Увод у архитектуру студент може стећу укупно 100 поена. У структури укупне оцене студента на 
модулу, предиспитне обавезе учествују са максимум 30 поена, од чега максимум 10 поена на колоквијуму на 
предмету О архитектури (ови поени се сабирају са поенима освојеним на друга два предмета у оквиру модула, 
Архитектура данас и Уметност данас). На завршном испиту (семестралном раду), студенти који се буду 
определили за овај предмет могу да освоје максимум 70 поена. 
 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања - семестрални рад Максимум 70 поена 
колоквијум Максимум 10 поена усмена или писмени испит - 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


