УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
01-1194/2-2
15.09.2020. године
Београд

На основу члана 104. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду, бр.
201/18) и члана 44. Статута Архитектонског факултета у Београду ("Сл. билтен АФ", бр. 119/18),
Наставно и научно-уметничко веће Факултета је, на седници одржаној 15. септембра 2020. године,
донело
ОДЛУКУ
Усваја се План извођења наставе за школску 2020/2021. годину Универзитета у Београду Архитектонског факултета, којим се утврђује:
1) Планом извођења наставе за школску 2018/2019. годину именовани су Руководиоци студијских
програма на три године, те они важе и за школску 2020/2021. годину, и то:









ОАСА – руководилац Милош Ненадовић
ИАСА – руководилац Небојша Фотирић
МАСА – руководилац Александру Вуја
МАСИУ – руководилац Ксенија Лаловић
МАСУА – руководилац Игор Рајковић
ДАСА – руководилац Марија Маруна
САС ЕЕЗА – руководилац Ана Радивојевић
САС УО – руководилац Ева Ваништа Лазаревић

2) Наставници који изводе наставу на акредитованим студијским програмима Факултета у наредном
јесењем и пролећном семестру 2020/2021. године, дати су у Прилoгу 1 ове Одлуке.
3) Настава се, према Одлуци Сената Универзитета у Београду, која се налази у Прилогу 2 ове Одлуке,
изводи комбиновано у просторијама Архитектонског факултета, у Београду, у Булевару краља
Алекснадра 73/II, на другом и трећем спрату и online путем Microsoft Teams и Moudle платформе.
4) Термински план, односно почетак, завршетак, као и временски распоред и начин извођења наставе
по недељама дати су детаљно у Прилогу 3 ове Одлуке.
5) Настава почиње у понедељак 28. септембра 2020. године за ПРВУ годину ОАСА И ИАСА и у
понедељак 5. октобра 2020. за све остале године и студијске програме и завршава се 30. септембра
2021. године. Активни део наставе у јесењем семестру траје од 28. септембра 2020. године, односно
од 5. октобра 2020. године до 31. децемба 2020. године, односно до 8. јануара 2021. године.
Активни део наставе у пролећном семестру траје од 15. фебруара до 21. маја 2021. године.
6) На докторским академским студијама настава се одвија у 5 блокова од четвртка до понедељка и то
сваке 4 недеље почевши од 19. октобра 2020. године. Активна настава у блоковима одвија се током
октобра, новембра, децембра и јануара у јесењем, а у пролећном семестру током фебруара,
марта, априла и маја.
На специјалистичким академским студијама настава се одвија у блоковима петком и суботом и
почиње 19. октобра 2020. године.

7) Настава се одвија кроз предавања, вежбе, пројектну наставу, семинаре, радионице, консултације,
обавезну праксу, писмену и усмену проверу знања, усмену одбрану пројектних задатака. Детаљан
начин извођења наставе, као и план наставних јединица дат је у курикулумима предмета на Moudle
платформи. Због актуелних епидемиолошких услова изазваних епидемијом COVID-19 колоквијуми
ће се у наредној школској години реализовати искључиво преко Microsoft Teams и Moudle
платформе.
8) Испити се полажу на више начина, и то: писмена и усмена провера знања, предаја и јавна усмена
одбрана пројектних задатака, израда семинарских радова и слично. Детаљан план начина
извођења наставе и мерила испитивања као и расподела поена дат је у курикулумима предмета.
Због актуелних епидемиолошких услова изазваних епидемијом COVID-19 јавна усмена одбрана
пројектних задатака, за све нивое и студијске програме (осим у случају одбране завршног мастер
рада) ће се у наредној школској години реализовати искључиво преко Microsoft Teams и Moudle
платформе.
9) У школској 2020/2021. години предвиђени су јануарски, фебруарски, јунски, септембарски,
октобарски 1 и октобарски 2, испитни рокови. Датуми испитних рокова дефинисани су у
Терминском плану Факултета.
10) Попис литературе потребних за извођење студије и полагање испита ажурира се на годишњем
нивоу кроз курикулуме предмета. Библиотека ће на почетку школске године на основу литературе
дате у курикулумима, и на основу финансијских могућности, увећати свој фонд књигама потребним
за извођење наставе. Препоручена литература за извођење наставе на поједином предмету и за
полагање испита мора бити усклађена са обимом студијског програма, на начин утврђен студијским
програмом.
11) Сви студијски програми Факултета су акредитовани за извођење наставе на српском језику, а
студијски програми основних и мастер академских студија Архитектура (МАСА) и докторских
академских студија (ДАС) су акредитовани за извођење наставе и на енглеском језику.
12) Начин реализације наставе, колоквијума и испита детаљно је описан у Прилогу 4 ове Одлуке.

Доставити:
1 х Департманима Факултета,
1 х продекану за наставу и науку,
2 х Студентској служби,
1 x за Сајт Факултета,
1 х архиви ННВ и
1 х архиви.

Прилози:
1. Листа наставника на свим студијским програмима,
2. Одлука Сената УБ,
3. Термински план за школску 2020/2021 годину и
4. Начин реализације наставе, колоквикума и испита у школској 2020/2021. годину.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Ђокић

