
1 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ И УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ НА СТУДИЈСКИМ 
ПРОГРАМИМА ОАС И МАС АРХИТЕКТУРА 

 

АРХИВИРАЊЕ СТУДЕНТСКИХ ПОРТФОЛИЈА У ПРОЦЕСУ РЕ-
АКРЕДИТАЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА АРХИТЕКТОНСКОГ 
ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ПО СТАНДАРДИМА RIBA (Royal Institut of 
British Architects) 

 

Обавештавају се студенти о начину форматирања и архивирања студентских портфолија 
из школске 2019/2020 године за потребе поступка ре-акредитације студијских програма 
Основних и Мастер студија Архитектура по стандардима RIBA (Royal Institut of British 
Architects). 

Процес акредитације према стандардима RIBA је првенствено заснован на увиду у студентске 
портфолије.  

Архивирање студентских портфолија се врши за (1) Другу и трећу годину Основних 
академских студија Архитектура (ОАСА) и (2) Прву и другу годину Мастер академских 
студија Архитектура (МАСА) за сва четири модула (МАСА-А - архитектура, МАСА-У – 
урбанизам, МАСА-АТ – архитектонске технологије и МАСА-АК – архитектонско 
конструктерство).  

За све додатне информације или питања студенти се могу обратити Комисији за припрему 
RIBA акредитације на мејл адресу riba.akreditacija@arh.bg.ac.rs. 

 

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА 

Сходно прописаним захтевима RIBA акредитације и у складу са чланом 83. ставом 3. тачком 7. 
из Статута Архитектонског факултета у Београду1 студенти 2. и 3. године ОАСА и 1. и 2. 
године МАСА су у обавези да самостално комплетирају, сложе и чувају свој портфолио који 
садржи све оцењене предметне елаборате у току академске 2019/2020. године, како у 
аналогном, тако и у дигиталном формату.  

Комисија за припрему акредитације према RIBA стандардима ће правовремено доставити 
на увид угледни пример портфолија како би овај задатак био олакшан. Прве недеље 
пролећног семестра, академске 2019/2020. године је предвиђено одржавње наменске 

                                                            
1 Члан 83. 

3) Студент има обавезе да:  

7) израђује портфолио, у складу са потребама акредитације студијског програма, у току студирања и чува га до 
завршетка студијског програма.  

(Статут Архитектонског факултета у Београду (06.07.2018) – у примени од 20.12.2018. 

 



радионице за све студенте Архитектонског факултета као помоћ студентима у форматирању 
студентских портфолија. 

Комисија за припрему RIBA акредитације ће организовати архивирање једног броја 
студентских портфолија у периоду између априла и децембра 2020. године и обавестиће 
благовремено студенте о неопходним детаљима и датуму предаје портфоилија.  

 

УПУТСТВО ЗА САДРЖАЈ И АРХИВИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПОРТФОЛИЈА 

Студентски портфолио садржи оцењене испитне елаборате свих предмета у току академске 
2019/2020. године.  

Структура портфолија мора да одражава наставни програм и мора бити организована (1) 
према семестрима, (2) према предметима које је студент похађао и (3) критеријумима из 
предметних курикулума. 

 

Садржај појединачних предметних елабората 

Садржај појединачних елабората се разликује за: (1) студио пројекат, (2) теоријске предмете и 
(3) предмете са вежбама. 

 

(1) СТУДИО ПРОЈЕКАТ2 

У портфолио се прилаже: 

(1) Курикулум предмета и Прилог курикулуму 
(2) Одговарајући предметни елаборат који садржи:  

 испитни елаборат 
 колоквијуми – сви оцењивани графички прилози – јасно обележени и спаковани у 

посебну корицу (први колоквијум, други колоквијум) 
 процесфолио - приказ процеса рада и развоја решења у току семестра – скице, 

цртежи, дијаграми, текстови, фотографије процесних и радних макета 
(минималан број прилога 20, максималан број није ограничен) 

 архитектонске макете (финалне и радне) чине саставни део сваког портфолија 
и неопходно је да сваки студент архивира и чува сопствене макете, а такође да 
фотографије истих архивира дигитално, 

 и остало (у договору са предметним наставником). 
(3) Записник о оцењивању разложен на поене по критеријумима оцењивања предвиђеним 

курикулумом. 
 
 

(2) ТЕОРИЈСКИ ПРЕДМЕТИ 

За сваки положени предмет из групе теоријских предмета, у портфолио се прилаже: 

(1) Курикулум предмета и Прилог курикулуму 
(2) Одговарајући предметни елаборат који садржи (у зависности од садржаја и захтева 

појединачних наставних курикулума):  
 испит: семинарски рад /тест (фотокопија или оригинал) / графички елаборат 

(у зависности од предмета и у складу са предметним курикулумом) 

                                                            
2 Видети Прилог 1 овог обавештења у оквиру ког се налази преглед студио пројеката. 



 све колоквијуме - фотокопију или оригинал теста са колоквијума који су јасно 
обележени и сложени 

 процесфолио - приказ процеса рада у току семестра – за предмете за које је то 
релевантно, 

 и остало  (у договору са предметним наставником). 
(3) Записник о оцењивању разложен на поене по критеријумима оцењивања предвиђеним 

курикулумом. 
 

(3) ПРЕДМЕТИ СА ВЕЖБАМА 

За сваки положени предмет из групе предмета са вежбама, у портфолио се прилаже: 

(1) Курикулум предмета и Прилог курикулуму 
(2) Одговарајући предметни елаборат који садржи (у зависности од садржаја и захетва 

појединачних наставних курикулума):  
 испитни елаборат: графички прилози, макете, итд. (у зависности од предмета 

и у складу са предметним курикулумом) 
 све колоквијуме који су јасно обележени и сложени 
 све графичке радове или вежбе, 
 процесфолио - приказ процеса рада у току семестра – за предмете који имају 

такав садржај (нпр. скице, цртежи, текстови, фотографије процесних и радних 
макета) – садржај се дефинише у договору са предметним наставницима 

 архитектонске макете (финалне и радне) – за предмете који имају такав 
садржај, 

 и остало  (у договору са предметним наставником). 
(4) Записник о оцењивању разложен на поене по критеријумима оцењивања предвиђеним 

курикулумом. 

 

НАЧИН АРХИВИРАЊА ЕЛАБОРАТА 

Студенти друге и треће године Основних академских студија (ОАСА) и студенти прве и 
друге године Мастер академских студија Архитектура (МАСА) су у обавези да самостално 
комплетирају, сложе и чувају свој портфолио који садржи све оцењене предметне елаборате у 
току академске 2019/2020. године у аналогном и дигиталном формату.  

Напомене: 

1) Елаборате за појединачне предмете који су предати искључиво дигитално, за сада 
није потребно додатно штампати. Они се прикупљају и архивирају у дигиталном 
формату, сем уколико накнадно не буде другачије дефинисано.  

2) Сви портфолији се архивирају индивидуално. У случају да портфолио укључује 
групни рад, сваки члан групе индивидуално архивира садржај групног рада. 
 

(1) АНАЛОГНО АРХИВИРАЊЕ 

Сви студенти су у обавези да чувају своје елаборате до завршетка процеса RIBA 
акредитације (оквирно до краја 2020. године).  

Један број студената ће бити у обавези да преда комплетан портфолио Комисији за 
припрему акредитације према RIBA стандардима. Термини, начин и форма финалне предаје 
биће правовремено дефинисани.  

 



(2) ДИГИТАЛНО АРХИВИРАЊЕ 

Поред архивирања и чувања свих прилога у аналогном формату (штампани прилози, скице, 
макете итд.), студенти су у обавези да у континуитету и сукцесивно у току семестра све 
прилоге чувају и отпреме и у дигиталном формату (цео елаборат у складу са врстом предмета 
- дигитални испитни елаборат, колоквијуми, вежбе, процесфолио - приказ процеса рада у току 
семестра, фотографије архитектонских макета, семинарски радови и др.). 

Детаљно упутство о начину дигиталног архивирања биће објављен у току следећег месеца 
(децембар 2019. године) након покретања Moodle платформе. До тада је важно да студенти сав 
наведени материјал архивирају дигитално у личним базама података или у оквиру неке друге 
базе (у складу са договором са предметним наставником - Арх портал, Teams и сл). 

 

 

У БЕОГРАДУ,  

18.11.2019. 

КОМИСИЈА ЗА RIBA АКРЕДИТАЦИЈУ 

 

 

 

  



Прилог 1. 

Преглед Студио пројеката за студијске програме ОАСА и МАСА 

Табела 1. Структура програма студио пројекат наставе на Oсновним академским студијама 
архитектура. 

Година 
студија 

ДРУГА ГОДИНА ТРЕЋА ГОДИНА 

Семестар 

1. семестар 

СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА: СТУДИО 01А 
ОАСА-23060 

Студио 01А – Породично становање 
 

Руководилац студијске целине: 
Проф. Арх. Борислав Петровић 

 

СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА: СТУДИО 03А 
ОАСА-35070 

Студио 03а – Развој пројекта 
 

Руководилац студијске целине: 
В. Проф. Арх. Драган Марчетић 

 
СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА: СТУДИО 01Б 

ОАСА-23072 
Студио 01Б – Урбанистичко пројектовање 

стамбених целина – Пројекат /ИГ1/ 
 

Руководилац студијске целине: 
В. Проф.Др Зоран Ђукановић 

 

СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА: СТУДИО 03Б 
ОАСА-35080 

Студио 03б – Вишепородично становање 
 
 

Руководилац студијске целине: 
Проф. Арх. Владимир Лојаница 

 

2. семестар 

СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА: СТУДИО 02А 
ОАСА-24072 

Студио 02А – Одрживе урбане заједнице – 
Пројекат /ИГ2/ 

 
Руководилац студијске целине: 
В. Проф.Др Ксенија Лаловић 

 

СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА: СТУДИО 04 – 
СИНТЕЗА 
ОАСА-36060 

Студио 04 – Синтеза 
 

Руководилац студијске целине: 
Проф. Мр Милан Вујовић 

 

СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА: СТУДИО 02Б 
ОАСА-24080 

Студио 02б – Архитектонске конструкције 
 

Руководилац студијске целине: 
Проф. Др Александра Крстић Фурунџић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Табела 2. Структура програма студио пројекат наставе на Мастер академским студијама 
Архитектура. 

Година 
студија 

 
ПРВА ГОДИНА ДРУГА ГОДИНА 

1. 
семестар 

 СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА  
МАСА-А/У/АТ/АК11011/2/3 Студио 

М01  
(Пројекат) 

 
Руководилац студијске целине: 
В. Проф. Арх. Дејан Милетић 

 

СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА  
МАСА-А/У/АТ/АК23011/2/3 Студио 

М03  
(Пројекат) 

 
Руководилац студијске целине: 
Доц. Др Милан Максимовић 

 
Модул 

Архитектура МАСА-А11011 
СТУДИО М01А – Пројекат 

МАСА-А23011 
СТУДИО М03А – Пројекат 

Модул 
Урбанизам МАСА-У11011 

СТУДИО М01У – Пројекат 
МАСА-У23011 

СТУДИО М03У – Пројекат 

Модул 
Архитектонске 
технологије 

МАСА-АТ11011 
СТУДИО М01АТ – Пројекат 

МАСА-АТ23011 
СТУДИО М03АТ – Пројекат  

Модул 
Архитектонско 
конструктерство 

МАСА-АК11011 
СТУДИО М01АК – Пројекат 

МАСА-АК23021 
СТУДИО М03АК – Пројекат 

2. 
семестар 

 СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА  
МАСА-А/У/АТ/АК12011/2/3 Студио 

М02  
(Пројекат) 

 
 

Руководилац студијске целине: 
В. Проф. Др Александар Виденовић 

 

СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА 
МАСА-А/У/АТ/АК24021/2/3 

Мастер теза, Мастер пројекат, Мастер 
завршни рад 

 
Руководилац студијске целине: 
Проф. Арх. Дејан Миљковић 

 

Модул 
Архитектура 

МАСА-А12011 
СТУДИО М02А – Пројекат 

 

МАСА-А24021  
Мастер теза – А  
МАСА-А24022  

Мастер пројекат – А 
МАСА-А24023  

Мастер завршни рад – А 
 

Модул 
Урбанизам 

МАСА-У12011 
СТУДИО М02У – Пројекат 

 

МАСА-У24021 
Мастер теза – У 
МАСА-У24022 

Мастер пројекат – У 
МАСА-У24023 

Мастер завршни рад – У 
Модул 

Архитектонске 
технологије 

МАСА-АТ12011 
СТУДИО М02АТ – Пројекат  

 

МАСА-АТ24021 
Мастер теза – АТ 
МАСА-АТ24022 

Мастер пројекат – АТ 
МАСА-АТ24023 

Мастер завршни рад – АТ 
Модул 

Архитектонско 
конструктерство 

МАСА-АК12021 
СТУДИО М02АК – Пројекат 

 

МАСА-АК24021 
Мастер теза – АК 
МАСА-АК24022 

Мастер пројекат – АК 
МАСА-АК24023 

Мастер завршни рад – АК 

 

 

 


