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Модул 23.2 –екскурзија или летња радионица,   6 ЕСПБ 

 
Циљ наставе на модулу 

Стицање практичних искуства  
 
Потребна предзнања: 

Есеј о обављеној екскурзији или похађаној радионици 30% 
Одбрањен семинарски рад о обављеној стручној пракси 70% 
 
Курс 23.2 –екскурзија или летња радионица, 6 ЕСПБ 
6. семестар дипломских академских студија, 2014/15

 
 
Термински план наставе1 

1. похађање једне од летњих радионица или обављање једне или више екскурзија, које Факултет организује 
(укупно 5 дана – 40 сати) 2 ЕСПБ  

 
Студијска правила 

 
Летњу радионицу или стучну екскурзију организује и води наставник  и сарадник.  
План рада на радионици или екскурзији одређује наставик. 
Студенти су у обавези да сачине есеј о обавњеној радионици или стручној екскурзији. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 

План рада 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ 23, Курс 23.2 –Летња радионица 
 
Година студија:  

6. семестар основних академских студија, 2014/15 
 
Број кредита: 
 

6 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 14-18.05.2015. 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 

26.05. 2015.  

Термини одржавања радионице или стручне екскурзије: 14-18.05.2015. 
 

 

Назив предмета: 

Летња радионица : RESILIENTHABLAB MONTENEGRO 

Сарадник у настави: 

асис. др Татјана Мрђеновић 

сар. Мр Соња Радовић – Јеловац; Милена Ивановић, Марх                                   

Број кабинета: 305 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): среда 10.00-12.00 

Телефон:  011-3218768                                                               Е-маил: tmrdjenovic@gmail.com 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ радионице је упознавање студената са радом на терену, нарочито у интердисциплинарном окружењу веано за просторе од 
јавног интереса као што су заштићене природне целине.Приступ настави се везује за партиципативан процес у одрживом 

                                                 
1 на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки 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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развоју предметних целина у којем ће студенти стећи основна знања и вештине о одрживом и интегралном рзавоју, 
партиципативном процесу, учешћу интересних страна и кроз дискусију, интревјуе, дјалог и креирати интегрална, одрива решења 
за сензитивне просторе и просторе значајне за развој туризма. 

Садржај наставе: 

Садржај наставе обухвата обучавање студената за рад у пракси на тему интегралног и резилистентног  развоја просторних 
целина од значаја, како културних тако и природних, у циљу одривог развоја туризма на партицпативан начин. Издваја се 
неколико тематских целина: ИНТЕГРАЛНИ РАЗВОЈ, РЕГЕНЕРАЦИЈА И РЕЗИЛИСТЕНТНОСТ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, ТУРИЗАМ.  

Метод извођења наставе: 

Настава се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни 
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације. 

 

 

Обавезна литература: 

Ралевић, М. (2006), Моделаовање урбаног процеса, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд, библиотека 
Архитектонског факултета 
Мрђеновић, Т. (2014), Водич за израду урбанистичких анализа у процесу урбаног дизајна, Универзитет у Београду – 
Архитектонски факултет, Београд, библиотека Архитектонског фаултета.   

Препоручена литература: 

Сходно префернцама студената 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Плакати и усмена одбрана 

Критеријуми оцењивања: 

Критеријуми за оцењивање су базирани на ангажовању студената, квалитету презентација и начину усменог излагања предмета 

рада, показаној иницијативи за самостално истраживање, иновативности и маштовитости. 

Критеријуми оцењивања у складу са РИБА стандардима: 

ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката који узимају у обзир 

социјалне факторе. 

Ниво разумевања о: 

1. Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката,ивођачима 

грађевинских раодва, професионалним сарадницима и ширем друштву; 

2. Улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода итрендова у 

обликовању грађене средине; 

3. Могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице. 

КД1. 2. Ниво способности да примене низ комуникацијских метода и медија (техника) у циљу јасног и ефективногпрезентовању 

пројектних предлога; 

КД2. 2. Ниво способности процене и примене низа разумљивих визуелних, вербалних и писаних медија (техника) за тестирање, 

Оцењивање: 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току радионице 50 елаборат 50 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


