УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

ОБАВЕШТЕЊЕ:
ОБАВЕЗЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА ПО
СТАНДАРДИМА RIBA (Royal Institut of British Architects)
На основу одлуке Наставно научног већа, од 25.11.2013. године, о прихватању предлога о
започињању процеса апликације за акредитацију студијских програма Архитектонског
факултета по стандардима RIBA (Royal Institut of British Architects), обавештавају се наставници
и сарадници о неопходности спровођења следећих процедура.
Студентски портфолио:
Сходно прописаним захтевима RIBA акредитације, сви студенти су у обавези да формирају
и на крају школске године предају портфолио који садржи све оцењене испитне
елаборате у току академске 2013/2014. године.
За сваки положени предмет, у портфолио се прилаже одговарајући елаборат (пројекат са
приказом процеса рада у току семестра, макете, семинарски рад, сви оцењивани графички
радови, фотокопије теста са испита и остало). Обавезни део портфолија су курикулуми за
сваки предмет и записник о оцењивању разложен на поене по критеријумима оцењивања
предвиђеним курикулумом.
Неопходно је да руководиоци предмета, наставници и сарадници обавесте студенте о уведеној
процедури и обавежу их да појединачне испитне елаборате формирају у складу са
критеријумима прописаним курикулумом, да их након испита сачувају и сложе у портфолио на
прописани начин.
Комисија за припрему RIBA акредитације ће организовати архивирање студентских портфолија
у периоду између јуна и децембра 2014. године и обавестиће студенте и наставнике о форми,
начину обликовања портфолија и датуму предаје.
Оцењивање студената:
Комисија за припрему RIBA акредитације припремила је нови записник о полагању испита.
Предложени записник приказује критеријуме оцењивања. Угледни пример приказује
критеријуме који одговарају за предмет Студио пројекат. Неопходно је да наставници на
осталим предметима (изборни предмети, семинари, теоретски предмети итд.) сами дефинишу
критеријуме. Важно је да критеријуми буду јасно дефинисани како за предиспитне обавезе,
тако и за завршни испит (као и предложен максимални број поена за сваки критеријум
појединачно). Важно је да критеријуми оцењивања у будуће буду експлицитно дефинисани у
курикулуму, који наставник формира на почетку семестра.
Важно је да наставник увидом у комплетан елаборат (пројекат са приказом процеса рада у
току семестра), услови издавање записникa о полагању испита.
Записник о полагању испита се попуњава у два истоветна примерка за сваког студента
појединачно (један примерак записника студент прилаже у портфолију, други примерак
наставник предаје студентској служби).

Курикулуми:
RIBA акредитација се додељује на основу 11 општих критеријума, који на укупном нивоу морају
бити заступљени у курикулумима предмета, и то засебно на ОАС и засебно на МАС. На основу
11 општих критеријума ће бити разматран сваки студентски портфолио приликом
процеса акредитације.
Комисија за припрему RIBA акредитације ће постојеће курикулуме за школску годину 2013/2014
допунити формулацијама које одговарају стандардима RIBA акредитације и доставити их на
увид сваком наставнику.
Општи критеријуми према стандардима RIBA акредитације су преведени на српски језик и биће
достављени свим наставницима.
Напомена:
Процес акредитације према стандардима RIBA је првенствено заснован на увиду у студентске
портфолије. Успешност апликације се темељи на усклађености између 1.) студентског
портфолија 2.) евалуације (оцењивању) студентског рада и 3.) формираних критеријума
(циљева и задатака) у курикулуму сваког предмета.
Процес акредитације према стандардима RIBA није истоветан за све школе. Варијације су
првенствено условљене бројем студента и особеностима наставних програма сваке школе.
Комисија за припрему RIBA акредитације ће обавештавати наставнике о свим изменама и
могућим додатним обавезама.
За све додатне информације или сугестије наставници и сарадници се могу обратити комисији
за припрему RIBA акредитације на адресу riba.akreditacija@arh.bg.ac.rs

У БЕОГРАДУ,
19.12.2013.
КОМИСИЈА ЗА RIBA АКРЕДИТАЦИЈУ

