АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ОБАВЕШТЕЊЕ
РАДИОНИЦА „МОЈ ПОРТФОЛИО“
Поштовани наставници и студенти,
У складу са претходним обавештењима и прописаним захтевима RIBA акредитације, која је
првенствено заснована на увиду у студентске портфолије, за студенте основних и мастер
студија организована је обавезна радионица „Мој портфолио“.
Такође, подсећамо вас да према СТАТУТУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА1 сви студенти имају
обавезу да израде комплетан портфолио за сваку годину студија до завршетка студијског
програма. Поменути Члан Статута налази се у Прилогу 2 овог документа.
Циљ радионице је упознавање студената са начином и пропозицијама за формирање
портфолија2 за потребе РИБА акредитације. Резултат радионице је студентски портфолио са
елаборатима свих положених предмета из зимског семестра.
Радионицу воде предметни наставници на Студио пројекту у пролећном семестру (СП2, СП4,
М6, М9 – по годинама студија ). Предметни наставници су у обавези да резултате радионице
и списак предложених кандидата за RIBA акредитацију доставе руководиоцима студијских
целина најкасније до 12.05.2015. Године.
Радионица је обавезна за све студенте. Студенти су у обавези да на радионицу донесу
комплетиране елаборате појединачних предмета (курикулум, елаборат, записник) из зимског
семестра сложене у фасцикле према упутству датом у Прилогу 1 на крају овог документа.
Такође, молимо све наставнике да организују враћање елабората из претходног зимског
семестра, како би радионица била успешно реализована.
Захваљујемо се на досадашњој сарадњи.
С поштовањем,
Комисија за RIBA акредитацију
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Према члану 76. у ставу 3. иза тачке 5. o ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
За потребе РИБА акредитације портфолио је мапа у којој се налазе елаборати појединачних предмета.

ПРИЛОГ 1
УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОРТФОЛИЈА:
Студентски ПОРТФОЛИО се састоји од елабората појединачних предмета положених у току
школске 2014/2015. године.
Студенти су у обавези да на РАДИОНИЦУ донесу комплетиране елаборате појединачних
предмета из зимског семестра сложене у фасцикле од белог хамера према упутству (видети
графичко упутство). Још једном подсећамо да се елаборат сваког предмета састоји од
курикулума, графичких прилога или теста у зависности од предмета, и записика о полагању
испита. Елаборати се смештају у фасцикле максималних димензија 72/52цм.
Сваки елаборат мора бити повезан (захефтан у горњем левом углу) и након тога спакован у
белу фасциклу од хамера коју студент прави (видети графичко упутство). Потребно је да
фасцикле буду за око 2цм веће од димензија елабората и отворене са две стране (десно и
горе). Свака фасцикла у горњем левом углу треба да има спајалицом прикачену папирну
налепницу на 2‐3цм од леве ивице, са испуњеним подацима о предмету и студенту (за потребе
радионице студент сам прави и попуњава ову налепницу, док ће за финалну предају за
потребе РИБА акредитације ове налепнице бити одштампане и накнадно финално залепљене
на фасцикле).
Наставник на радионици у достављеној табели попуњава контакте студената, као и
комплетност елабората по предметима.
Веома је важно да сви појединачни елаборати садрже горе поменуте прилоге (курикулум,
графички прилози или тест и записник о полагању испита) и да буду формирани у складу са
упутством.
Због изложбе која се организује за потребе RIBA акредитације, са посебном пажњом је
потребно проверити комплетност елабората за предмет Студио пројекат из претходног
семестра.
За све додатне информације и питања можете се обратити комисији за РИБА акредитацију на
e‐mail riba.akreditacija@arh.bg.ac.rs.

У Београду, 27.04.2015.

С поштовањем,
Комисија за RIBA акредитацију

Графичко упутство за формирање портфолија:

елаборат
70 / 50 цм
елаборат
A3

елаборат
A4

фасцикла
72 / 52 цм

фасцикла
A3 + 2 цм
фасцикла
A4 + 2 цм
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ПРИЛОГ 2

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
01‐2466/2‐4
25.12.2014. године
Београд

На основу члана 21. а у вези са чланом 158. став 2. Статута Архитектонског
факултета у Београду, Савет Факултета доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Члан 24.
У члану 76. у ставу 3. иза тачке 5. додаје се нова тачка 6. која гласи: „6)израђује портфолио у
току студирања и чува га до завршетка студијског програма.''

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
В. проф. арх. Дејан Миљковић

