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практична
настава:

Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) у специфичном
дискурсу дебате и аргументације у области архитектуре. Интегрисаним приступом настави
развија се комплетна комуникативна способност студената кроз слушање, читање, говорење
и писање, али је примарни циљ да се синтетички искористе ранија знања из учења енглеског
језика и развије комплексан лексички и граматички апарат да би студенти могли успешно да
дебатују и аргументују на енглеском језику о темама из области архитектуре везаним за
тематске јединице кроз које се одвија програм предмета.

Интегрисана теоријска и практична настава се одвија кроз 15 тематских јединица као
централне нити која одређује активности на часу и задатке ван учионице и представља
основу за писмени и усмени део завршног испита. Цео наставни процес се заснива на
визуелизацији вербалног садржаја и мотивисању студената да у задацима и испиту више
користе своје визуелне и асоцијативне потенцијале у односу на традиционално ослањање
на меморијске капацитете и учења језика путем приступа покушај и погрешка/trial and error
approach. Учење по моделу/подражавање је водећи наставни принцип, а студентима се
указује на примере оних из ранијих генерација који су радили сличне задатке и њихова
успешна визуелна и вербална решења.
У оквиру 15 јединица обрађују се специфичне функционалне теме везане за тематско поље
које се обрађује: аналитички модел дебате, функционална граматика дискурса дебате,
структура текста биографије архитекте, формални и неформални језик, битно и небитно у
тексту, рекламни говор, наговарање, граматичка и лексичка апаратура израза тренутног и
вечног, језик емоција, личних особина, карактера људи, бројеви и математичка лексика,
лексика материјала и конструкција, како нападати и бранити архитектонска решења, како
убедити слушаоце у оправданост архитектонских решења, лексика естетике у архитектури,
дискурс родних студија, лексика симбола, увредљива лексика, инспиративна и мотивишућа
лексика, језик антиципације.

метод извођења
наставе:
основна литература:

Портфолио – метод предметног наставника описан у књизи Г.Вуковић-Николић (2010)
Креативно писање, Београд.
1.Г.Вуковић-Николић (2014) Енглески за архитекте 3 – Debate and Argumentation
(практикум), Архитектонски факултет, Београд (добија се на првом предавању, бесплатно)
2.Гордана Вуковић-Николић (интернет, путем Гоогл претраге на име наставника) Граматика
енглеског језика са вежбањима (1996) Виша ПТТ школа, Београд.
3. Гордана Вуковић-Николић (2010) Креативно писање, Београд.

исходи
1

СПоСоБноСт изРАдЕ АРхитЕктонСких ПРојЕкАтА који зАдовољАвАју ЕСтЕтСкЕ и тЕхничкЕ
зАхтЕвЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима,
користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве
који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте
објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

2

АдЕквАтно знАњЕ иСтоРијЕ и тЕоРијЕ АРхитЕктуРЕ и СРодних уМЕтноСти, тЕхнологијА и
дРуштвЕних нАукА.
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање
објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички
приступ.

3

знАњЕ о ликовниМ уМЕтноСтиМА кАо утиЦАјниМ зА квАлитЕт АРхитЕктонСког ПРојЕктА.
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и
репрезентације.

4

АдЕквАтно знАњЕ о уРБАниСтичкоМ ПРојЕктовАњу, ПлАниРАњу и вЕштинАМА укључЕниМ у
ПлАнСки ПРоЦЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и
аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.

5

РАзуМЕвАњЕ одноСА изМЕђу човЕкА и оБјЕкАтА и изМЕђу оБјЕкАтА и њиховог окРужЕњА, и
ПотРЕБЕ дА СЕ оБјЕкАт и ПРоСтоРи изМЕђу одноСЕ ПРЕМА људСкиМ ПотРЕБАМА и МЕРи.
Студент ће имати разумевање о:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.

6

РАзуМЕвАњЕ АРхитЕктонСкЕ ПРофЕСијЕ и улогЕ АРхитЕктЕ у дРуштву, ПоСЕБно у ПРиПРЕМи
ПРојЕкАтА који узиМАју у оБзиР СоЦијАлнЕ фАктоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката,
ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и
трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.

7

РАзуМЕвАњЕ МЕтодА иСтРАживАњА и ПРиПРЕМЕ ПРојЕктних зАдАтАкА зА АРхитЕктонСки
ПРојЕкАт.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су функционално, организационо и технолошки релевантни за
постављени пројектни задатак;
2. потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви
клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода
потребних за припрему задатка.

8

РАзуМЕвАњЕ конСтРуктивних СиСтЕМА, гРАђЕвинСкЕ и конСтРуктоРкСЕ ПРоБлЕМАтикЕ
РЕлЕвАнтнЕ зА АРхитЕктонСко ПРојЕктовАњЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења
материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и
грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових
одлука на животну средину.

9

АдЕквАтно знАњЕ о физичкиМ ПРоБлЕМиМА, тЕхнологијАМА и функЦији оБјЕктА у Циљу
оБЕзБЕђЕњА унутРАшњЕг коМфоРА и зАштићЕноСти.
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и
друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.

10 нЕоПходнЕ ПРојЕктАнтСкЕ вЕштинЕ кАко Би СЕ иСПунили зАхтЕви коРиСникА у оквиРиМА
финАнСкијСких огРАничЕњА и гРАђЕвинСких ПРоПиСА.
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора
спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим
стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.
11 АдЕквАтно знАњЕ о ПРоизводњи, оРгАнизАЦији, РЕгулАтиви и ПРоЦЕдуРАМА којиМА СЕ
ПРојЕкАт СПРоводи у изгРАђЕни оБјЕкАт или ПлАн интЕгРишЕ у ЦЕлокуПни ПлАнСки СиСтЕМ.
Студент ће имати знање о:
1. основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и
процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе,
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;
2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;
3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.
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датум

опис тематских јединица
TO BE OR NOT TO BE
Аналитички модел дебате
THE WINNER TAKES IT ALL
Функционална граматика дискурса дебате
WELCOME TO COMPETITIONS
Структура текста биографије архитекте, формални и неформални језик, битно и небитно у тексту
FAME AND STARCHITECTS
Рекламни говор, наговарање
DO IMMORTALS DIE
Граматичка и лексичка апаратура израза тренутног и вечног
IT IS BETTER IN A GROUP
Језик емоција, личних особина, карактера људи
MONEY MAKES THE WORLD GO ROUND
Бројеви и математичка лексика
THE HIGHER THE BETTER
Лексика материјала и конструкција
WHEN THINGS GO WRONG
Како нападати и бранити архитектонска решења
A WELL-BUILT BUILDING
Како убедити слушаоце у оправданост архитектонских решења
HOW TO TURN ARCHITECTURE INTO ART
Лексика естетике у архитектури
DO WOMEN HAVE A RIGHT KIND OF IMAGINATION FOR ARCHITECTURE
Дискурс родних студија
ARE SYMBOLS IMPORTANT FOR ARCHITECTURE
Лексика симбола, увредљива лексика
GREEN BUILDINGS
Инспиративна и мотивишућа лексика
FUTURISTIC ARCHITECTURE
Језик антиципације
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