
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА 
 

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 студенти о неопходности 
спровођења следећих процедура.  

 

Формирање портфолија: 

Сходно прописаним захтевима RIBA акредитације, сви студенти су у обавези да формирају и на 
крају школске године предају портфолио који садржи све оцењене предметне елаборате у току 
академске 2013/2014. године. Студент је у обавези да самостално комплетира, сложи и чува 
свој портфолио. Након положеног последњег испита за школску годину 2013/14 студент је дужан 
да преда комплетан портфолио комисији за припрему акредитације према  RIBA стандардима. 
Термини и начин предаје ће бити правовремено дефинисани. 

Од предметних наставника се не очекује да се баве склапањем и одржавањем студентских 
испитних елабората, већ само да информишу студенте о начину форматирања и организације 
предметног елабората (да правовремено наведу све прилоге и дефинишу димензије елабората, 
корице са именом студента и друго). Сваки наставник је дужан да увидом у комплетан 
елаборат услови издавање позитивне оцене и записникa о полагању испита. 

За сваки предмет, поред предметног елабората, студентски портфолио мора садржати записник о 
полагању испита који издаје предметни наставника након увида у комплетан елаборат. Такође, за 
сваки предмет, студентски портфолио мора садржати и копију курикулума који је наставник 
дефинисао на почетку семестра. Важно је да сваки предметни елаборат садржи финални резултат 
(испитни елаборат) али и приказ процеса рада у току семестра (нпр скице, цртежи и тестови, где је 
то релевантно).  

Архитектонске макете чине саставни део сваког портфолија. Неопходно је да сваки студент 
архивира и чува сопствене макете према упутству које добија од предметног наставника. 

Студент је дужан да све појединачне елаборате, самостално сложи у јединствени портфолио за 
академску 2013/2014. године. Структура портфолија мора одражавати наставни програм и мора 
бити организована према семестрима и према предметима, које је студент похађао. Комисија за 
припрему акредитације према RIBA стандардима ће правовремено доставити на увид угледни 
пример портфолија како би овај задатак био олакшан. У летњем семестру, школске 2013/2014. 
године предвиђено је одржавње наменских радионица за све студенте Архитектонског факултета 
са циљем да помогну у прављењу студентских портфолија. 

 



Архивирање материјала 

Архитектонски факултет је за потребе архивирања материјала током процеса акредитације према 
RIBA стандардима, наменио просторије које се налазе у подруму зграде факултета. У организацији 
предметних наставника, студенти могу користити овај простор за архивирање макета и кабастих 
графичких елабората, у периоду између 16. јанура и окончања процеса акредитације, што је 
најраније у децембру 2014. године. 

 

Напоменe: 

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. 

Уколико резултат процеса RIBA акредитације буде позитиван, студенти који дипломирају у току 
академске 2013/2014. године на ОАС стичу лиценцу RIBA1, а студенти који дипломирају у току 
академске 2013/2014. године на МАС стичу лиценцу RIBA2. 

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 и студенте о свим 
изменама и могућим додатним обавезама.  

За све додатне информације или сугестије студенти се могу обратити комисији за 
припрему RIBA акредитације на адресу riba.akreditacija@arh.bg.ac.rs 

 

 

 

У БЕОГРАДУ, 
24.12.2013. 
                 КОМИСИЈА ЗА RIBA AКРЕДИТАЦИЈУ 
 


