
ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК                                                                                                2018/20191. година 2. година 3. година 1. година 2. година  1. годинаМастер академске студије   2. годинаМастер академске студије  1. година 2. годинаДатум испита Основне и Интегрисане академске студије Основне и Интегрисане академске студије Основне и Интегрисане академске студије мастер  академске студије мастер академске студије 4. годинаИнтегрисане акад. студије 5. годинаИнтегрисане акад. студије мастер академске студије мастер академске студије Архитектура Архитектура Архитектура Интегрални урбанизам Интегрални урбанизам Архитектура Архитектура Унутрашња архитектура Унутрашња архитектураПонедељак 18.-27. фебруара 18.-27. фебруара 18.-27. фебруара 18.-27. фебруара 18.-27. фебруара 18.-27. фебруара 18.-27. фебруара 18.-27. фебруара 18.-27. фебруара18.фебруар ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРЕКО сервиса ''е-studnet''28. фебруар и1.март 28. фебруар и1.март 28. фебруар и1.март 28. фебруар и1.март 28. фебруар и1.март 28. фебруар и1.март 28. фебруар и1.март 28. фебруар и1.март 28. фебруар и1.март 28. фебруар и1.мартод 10-12 сати накнадна пријава испита у студентској служби накнадна пријава испита у студентској служби накнадна пријава испита у студентској служби накнадна пријава испита у студентској служби накнадна пријава испита у студентској служби накнадна пријава испита у студентској служби накнадна пријава испита у студентској служби накнадна пријава испита у студентској служби накнадна пријава испита у студентској службиГрад: форме и процеси Архитектонске конструкције 3 Методологија пројекта Савремени урбани феномени ИП03 -Семинар Историја и теорија 1 Историја и теорија 3 Култура дизајна Иновативни дизајн 9  сати 14 сати 10 сати 12 сати 11 сати 14 сати 14 сати 13 сати 11 сати  210-222 218-222, 224-228 254 кабинет кабинет кабинети наставника кабинети наставника 301 301Трансформација графичке форме Принципи конструисања архитектонских објеката Пројектовање и прорачун конструкција 2 ИП01 Технике и алати 1 Методологија планирања12 сати 14 сати 10 сати 12 сати 12 сати301 218-222  218-222, 226-227 Кабинет  011 23510 сати 11 сати 10 сати 11 сати 12 сати 12 сати9 сати 13 сати 14 сати218-228 кабинет  218-222, 226-227 254 кабинетУрбана регулатива ИП03 Урбани менаџмент Економија10 сати 12 сати 10 сати 235 254 амфитеатарО архитектури12 сати кабинетАрхитектура данас 9 сати 11  сати12 сати кабинет  217-235, 301 кабинет 13 сати 14 сати 13 сати 14 сати 12 сати  12 сати   Уметност данас Ликовно приказивање у архитектури Изборни предмет 1 254 23512 сати 13 сати301 кабинети Математика у архитектури 1 Градитељско наслеђе у Србији ИП01 Методе и технике  истраживања 10  сати 11 сати (усмени испит) 12 сатиамфитеатар 254 Кабинет  245Материјали и физика зграде Урбанистичко пројектовање 1  ОГП Урбана анализа и планирање Изборни предмет 1 -Урабанизам Изборни предмет 5 -Урабанизам Изборни предмет 1 -Урабанизам Изборни предмет 3 -Урабанизам Изборни предмет  1 - Феномени Изборни предмет  5 - Производ9 сати 12 сати 16 сати  15 сати             14 сати 15 сати             14 сати 14 сати 14 сати219-227 218-222 218-222, 226-227 кабинети наставника кабинети наставника кабинети наставника кабинети наставника 224, 223 217, 230Геометрија облика 1 Становање Савремени урбанистички концепт Теорија планирања Изборни предмет  2 - Профес. контекст Изборни предмет  6 - Профес. контекст9 сати 12 сати  11 сати 10 сати 14 сати 14 сати  217-235 223-228 кабинет кабинет 223, 224 217, 23030.01.2019. ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ И НАУКУпроф. др Ана Никезић Методе истраживања кроз дизајн Савремена архитектура и дизајнСубота16. март Конструкција и ентеријеркабинети наставника, кабинети наставникаИзборни предмет 1 -АрхитектураИндустрија и трговина12 сати кабинетСубота23. мартНедеља24. март Изборни предмет 2 -Архитектонске техологије Изборни предмет 6 -Архитектонске техологијекабинети наставника, кабинети наставника, Историја арх.-обликовањепростора и стила Инсталације кабинети наставника, Архитектонске конструкције 121.02. и 22.02. од 12:00 до 16:00 сатиПОНИШТВАЊЕ ИСПИТА у Студентској службиПопуњен формулар и доказ о уплати накнаде према ЦеновникуСубота9. мартНедеља10. март кабинети наставника, кабинети наставникаИзборни предмет 1 -Архитектонске техологије Изборни предмет 3 -Архитектонске техологијеНедеља3. март Урбанистичко пројектовање 1  ОГП -Рекреација / Становање Апсолвенти петогодишњих студија  којима је истекао апсолвентски стаж,  пријављују испите и уплаћују накнаду према Ценовнику. Испити по плану петогодишњих студија одржаће се у термиима које накнадно одреди предметни наставник. Изборни предмет 3 -АрхитектураУрбани прост. као јавно добро                                        12:45 сати, амфитеатар Социологија и простор           12 сати                     амфитеатарСубота2. март кабинети наставника, Изборни предмет 2 -Архитектура Изборни предмет 6 -Архитектура Осветљење у ентеријеруНедеља17. март


