
У Д

мастер академске студије унутра ња ар итектура

наставник

назив предмета

статус

садр ај предмета
ци

метод изво ења
наставе

основна литература

контакт

феномен боје у ар итектонском простору

изборни

2

семестар 1

одина прва

бр каб

учесници у настави

сарадници

теоријска и
практична
настава

изборни предмет феномениизборна рупа

др Дра ана аси еви  оми , в. проф.

У оквиру наставе испитују се односи боје, корисника и простора, као и употреба боје као 
информације и средства визуелне комуникације. азвој критичко  ми ења у датој области 
Дискусије о настанку колористичке културе, употреби боје , проблемима историчности и 
значаја боје у уметности креирања простора, функционалне боје у креирању простора, 
ње ове атрактивности, приступачности и начина ње ово  о ив авања са акцентом на 
трансформацију кроз уло у у обликовању релације ар итектонско  простора и човека, и 
стварања ново  амбијента. 

комбиновани метод, предавања (ex catedra / case study), интерактивне дискусије 

Linton, H. Color in architecture, London:McGraw-Hill Edition-Europe, 2003. 
аси еви  оми , Дра ана.Kултура боје у раду : идентитет и трансформација, ео рад: 
р итектонски факултет, 2007. 

Pavlovic, Z. Svet boje. Beograd: Turisticka stampa, 1977. 
Trstenjak, A. Covek i boja.Beograd: Nolit, 1987. 
Linton, H. Color in architecture, London:McGraw-Hill Edition-Europe,2003. 
Muller, G.C. Svjetlost i vid. Zagreb: Mladost,1972. 
Wigley, M. White Walls, Designer Dresses: the Fashioning of Modern Architecture. Cambridge, 
Mаss.: MIT Press, 1995.

draganavt@arh.bg.ac.rs
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др на икези , доцент

ар  Дра ана ири , асс.

редавања и ве бе одвајају се симултано и инте рисано кроз интерактивну дискусију у којој 
се на основу получасовне експликације предметне теме, изабрано  проблема или феномена, 
дискутује, расправ а и дебатује. Дискусије су руписане према јединицама и роноло ки се 
надовезују према унапред утвр еном распореду. туденти до концепцијски  поставки 
долазе кроз самостални рад и истра ивање, рупнe дискусијe, читају и препоручену 
литературу и анализирају и у ледне примере, а све у ци у преиспитивања, препознавања и 
систематизације потенцијала напу тени  простора са станови тва изабрано  тематско  
оквира или аспекта са ледавања. 

 – азумевање сло ене структуре постав ене теме; систематично постав ен 
критички став који инте ри е дру твени, просторни и теоријски аспект истра ивања. 

 – омплексност садр аја у смислу разумевања односа изме у човека и 
ње ово  окру ења; отвореност и приступачност , јасна препознат ивост концепта 
просторне интервенције;

др Драгана Васиљевић Томић, в. проф.

У оквиру наставе испитују се односи боје, корисника и простора, као и употреба боје као 
информације и средства визуелне комуникације. Развој критичког мишљења у датој области 
Дискусије о настанку колористичке културе, употреби боје , проблемима историчности и 
значаја боје у уметности креирања простора, функционалне боје у креирању простора, 
његове атрактивности, приступачности и начина његовог оживљавања са акцентом на 
трансформацију кроз улогу у обликовању релације архитектонског простора и човека, и 
стварања новог амбијента. 

комбиновани метод, предавања (ex catedra / case study), интерактивне дискусије 

Linton, H. Color in architecture, London:McGraw-Hill Edition-Europe, 2003. 
Васиљевић Томић, Драгана.Kултура боје у граду : идентитет и трансформација, Београд: 
Архитектонски факултет, 2007. 
Pavlovic, Z. Svet boje. Beograd: Turisticka stampa, 1977. 
Trstenjak, A. Covek i boja.Beograd: Nolit, 1987. 
Linton, H. Color in architecture, London:McGraw-Hill Edition-Europe,2003. 
Muller, G.C. Svjetlost i vid. Zagreb: Mladost,1972. 
Wigley, M. White Walls, Designer Dresses: the Fashioning of Modern Architecture. Cambridge, 
Mаss.: MIT Press, 1995.

draganavt@arh.bg.ac.rs
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др Ана Никезић, доцент

арх Драгана Ћирић, асс.

Предавања и вежбе одвајају се симултано и интегрисано кроз интерактивну дискусију у којој 
се на основу получасовне експликације предметне теме, изабраног проблема или феномена, 
дискутује, расправља и дебатује. 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 потенцијала напуштених простора са становиштва изабраног тематског 
оквира или аспекта сагледавања. 
КОНЦЕПТ – Разумевање сложене структуре постављене теме; систематично постављен 
критички став који интегрише друштвени, просторни и теоријски аспект истраживања. 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – Комплексност садржаја у смислу разумевања односа између човека и 
његовог окружења; отвореност и приступачност , јасна препознатљивост концепта 
просторне интервенције;



У У У Д У У У
У У У

тудент е имати разумевање о
природи професионализма и обавезама и од оворностима ар итеката према клијентима корисницима објеката
иво ачима ра евински радова професионалним сарадницима и ирем дру тву
улози ар итекте у пројектантском тиму и ра евинској индустрији препознавају и ва ност теку и метода и
трендова у обликовању ра ене средине
мо у ем утицају пројеката за из радњу на постоје е и буду е заједнице

5

У Д Д

тудент е имати разумевање о
потреби да се критички испитају примери који су функционално ор анизационо и те ноло ки релевантни за
постав ени пројектни задатак
потреби да се процене и припреме пројектни задаци различити размера и типоло ија да се дефини у за теви
клијента и корисника и њи ова прила од ивост локацији и контексту
доприносима ар итеката и професионални сарадника у формулисању пројектно задатка и истра ивачки метода
потребни за припрему задатка

6

У У У
У У

тудент е имати разумевање о
истра ивању критичкој процени и избору алтернативно конструктивно ра евинско ре ења као и ре ења
материјализације у складу са ар итектонским пројектом
страте ијама за из радњу објеката и способности да се инте ри е знање о конструктивним принципима и
ра евинским те никама
физичким особинама и карактеристикама ра евински материјала компонената и системима као и утицајима ови
одлука на ивотну средину

7

Д У У У
У У

тудент е имати знање о
принципима пројектовања оптимални визуелни термални и акустични амбијената
системима за постизање комфора околине према принципима одр иво развоја
страте ијама за пројектовање инфраструктурални мре а објеката водовод и канализација електроинсталције и
дру о и способности да се оне инте ри у у ар итектонски пројекат

8

У Д У У У
Д У Д УД

тудент е имати разумевање о
потребама и те њама корисника објеката
утицајима објеката на ивотну средину и премисама одр иво пројектовања
начину на који е се објекти уклопити у своје локалне контексте

4

У У
тудент е имати знање о
томе како теорија пракса и те ноло ије ликовни уметности утичу на ар итектонски пројекат
креативној примени визуелни уметности и њи овом значају и утицају на ар итектуру
креативној примени слични радова у процесу пројектовања у студију у смислу њи ове концептуализације и
репрезентације

3

Д Д У

тудент е имати способност да
припреми и представи пројекте објеката различите размере сло ености и типоло ије у разноврсним контекстима
користе и низ медија те ника а од оварају и на дати задатак
разуме конструктивни и структурални склоп страте ије за тите ивотне средине и ре улативне правне за теве
који се односе на пројектовање и из радњу комплетно ар итектонско пројекта
развије концептуални и критички приступ према ар итектонским пројектима који инте ри е естетске аспекте
објекта и те ничке за теве из радње и потреба корисника

Д У Д У
Д У У
тудент е имати знање о
културној дру твеној и интелектуалној историји теорији и те ноло ијама које су од значаја за пројектовање
објеката
утицају историје и теорије на просторне дру твене и те ноло ке аспекте ар итектуре
примени од оварају и теоријски концепата током пројектовања у студију показују и проми ени и критички
приступ

1

2

ис оди

Д У У

тудент е имати ве тине да
критички испита финансијске факторе у зависности од мо у е типоло ије објекта конструктивно система и избора
спецификација и њи ов утицај на ар итектонски пројекат
разуме ме анизме контролисања тро кова током израде пројекта
изради пројекат који е испуњавати услове корисника и бити у складу са правном ре улативом од оварају им
стандардима перформанси материјала и за тевима у вези са здрав ем и безбедно у корисника

9
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Унети све облике
оцењивања обу ва ене
предиспитним обавезама
и завр ним испитом
У структури укупне оцене
на предмету предиспитне
обавезе се вреднују са
најмање а најви е
поена Укупан број поена
је

предиспитне обавезе завр ни испит

Д Д У ДУ
Д У

тудент е имати знање о
основним правним професионалним и законским од оворностима ар итекте о ор анизацији правилима и
процедурама које се користе у пре оварању и одобравању ар итектонски пројеката ук учују и зем и не законе
контролу и правила из радње и прописе о здрав у и безбедности
професионалним ме у односима појединаца и ор анизација које учествују у набав ању и изради ар итектонски
пројеката и како су они дефинисини у у оворним и ор анизационим структурама
основним теоријама управ ања и принципима пословања који се односе на во ење ар итектонско пројекта и
праксе препознавају и теку е и надолазе е трендове у ра евинској индустрији

остали ис оди

10

оцењивање

термински план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

недеља опис тематских јединица

13

14

15

датум

15

40 60

15

10

30

10

10

10

колоквијум

колоквијум

активност

концетп

интерпретација

презентација

усмена одбрана

1.10.2014

8.10.2014

15.10.2014

22.10.2014

29.10.2014

5.11.2014

12.11.2014

19.11.2014

26.11.2014

3.12.2014

10.12.2014

17.12.2014

24.12.2014

еномен боје , бја њење теме и аспеката истра ивања 
оја – про лост, сада њост и буду ност

ултура боје, уемтнички простор, свест о облику 

Дизајн боје, светлост: функционална боја 
/ентеријер- екстеријер/

ерцепција боје, боја као знак, информација, манипулација

оја као средство у ар итектонском простору

Урбана вила  доц.др на икези

1. колоквијум

апу тени простор рада 
доц.др на икези

рактична настава/пави он, локација

рактична настава/пави он, материјали

рактична настава/пави он, контекст

рактична настава/пави он, освет ење

2.колоквијум

авр ни рад

авр ни рад

15

40 60

15

10

30

10

10

10

колоквијум

колоквијум

активност

концетп

интерпретација

презентација

усмена одбрана

1.10.2014

8.10.2014

15.10.2014

22.10.2014

29.10.2014

5.11.2014

12.11.2014

19.11.2014

26.11.2014

3.12.2014

10.12.2014

17.12.2014

24.12.2014

Феномен боје ,Објашњење теме и аспеката истраживања 
Боја – прошлост, садашњост и будућност

Култура боје, уемтнички простор, свест о облику 

Дизајн боје, светлост: функционална боја 
/ентеријер- екстеријер/

Перцепција боје, боја као знак, информација, манипулација

Боја као средство у архитектонском простору

Урбана вила  доц.др Ана Никезић

1. колоквијум

Напуштени простор града 
доц.др Ана Никезић

Практична настава/павиљон, локација

Практична настава/павиљон, материјали

Практична настава/павиљон, контекст

Практична настава/павиљон, осветљење

2.колоквијум

Завршни рад

Завршни рад




