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Циљ наставе је да се студенти упознају са основама историје уметности, које укључују 
теоријске аспекте проучавања уметности, од праисторије до новог века. Циљ наставе на 
предмету подразумева да студенти буду оспособљени за самостално идентификовање, 
дескрипцију и објашњење уметничких дела и уметничких процеса у датом историјском 
раздобљу и то на два колосека: путем анализе уметничког дела и интерпретације 
историјског процеса. У процесу наставе систематски се разрађују питања визуелног 
идентитета уметности, односа уметности и теорије, односа између визуелних уметности и 
архитектуре, односа између уметности и науке, културолошких аспеката уметности, те 
друштвених и политичких функција уметности. 

Основни метод извођења наставе јесу предавања и редовне консултације са студентима.

1. P. J. E. Davies, W. B. Denny, F. F. Hofrichter, J. Jacobs, A. M. Roberts, D. L. Simon, Jansonova 
istorija umetnosti: zapadna tradicija (Varaždin: Stanek i Beograd: Mono i Manjana, 2008), str. 1-16, 
21-38, 40-45, 47- 51, 56-62, 64-66, 68-74, 76-77, 79-92, 95-99, 101-107, 112-138, 141-146, 149-159, 
177-179, 185-201, 212, 223, 235-241, 244-252, 253-256, 259-274, 311-325, 334-343, 345-348, 
354-362, 364-371, 379, 385-387, 391- 393, 400-406, 408-412, 414-420, 426-429, 437-438, 445-460, 
469-487, 489-500, 503- 509, 516-530, 533-552, 555-562, 565-584, 587-591, 593-599, 607-608, 
610-617, 630-646, 648-657, 659-673, 683-694, 697-730, 733-744, 757-767. 
2. H. V. Janson, Anthony F. Janson, Istorija umetnosti (Varaždin: Stanek, Novi Sad: Prometej, 2005 
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координатор СЦ

Исход наставе на предмету састоји се у стицању знања и вeштине посматрања и тумачења 
уметности у историјском контексту. Та знања ће имати значаја за целокупне студије 
архитектуре, будући да ће студенти помоћу њих моћи да доносе суд о визуелним, 
социо-културним и естетским аспектима архитектуре и ликовне уметности, као и да 
формирају саморефлексиван суд о сопственом стваралачком раду.     
Садржај наставе обухвата приказ историје уметности и њених теоријских експликација, 
обухватајући уметничка дела и дела визуелна и материјалне културе од праисторије до 
почетка новог века. Критички приказ подразумева следеће проблемске аспекте који се 
анализирају на низу примера: уметност и културни идентитети; уметност и политика; 
уметност и друштвени процеси; уметност и историја; уметност и наука. Интегрални део 
наставе обухватају аспекти медија и аспекти жанра, као и аспекти хронолошке, географске и 
националне детерминисаности уметности.    



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.

6

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.
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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.
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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.
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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.
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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.

4

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.

3

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.

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.
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2

исходи



унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

предиспитне обавезе завршни испит

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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остали исходи

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.
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оцењивање

термински план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

недеља опис тематских јединица

13

14

15

датум

15

30 70

15

701. колоквијум

2. колоквијум

тест знања и компетенција

16. 02. 2017.

23. 02. 2017.

02. 03. 2017.

09. 03. 2017.

16. 03. 2017.

23. 03. 2017.

30. 03. 2017.

06.04. 2017.

13. 04. 2017.

20. 04. 2017.

27. 04. 2017.

04. о5. 2017.

11. о5. 2017.

18. о5. 2017.

25. о5. 2017.

Увод у историју уметности; проблем, методи и фокус

Уметност праисторије

Уметност великих цивилизација: Египат и Месопотамија

Егејски и грчки свет

Медитерански свет 1 - класична грчка и хеленизам

Медитерански свет 2 - Рим

Доба хришћанства 1 - рано хришћанство и Византија

1. колоквијум

Доба хришћанства 2 - средњовековни Запад

Ренесанса и хуманизам у Италији

Ренесанса и хуманизам у Европи

Маниризам

Барокна уметност у Италији

Уметност 17. и 18. века у Западној Европи

2. колоквијум




