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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 1

Стицање нових теоријских и практичних знања која шире спектар пројектантских вештина применљивих 
у архитектонској пракси. Настава има за циљ да студентима приближи савремено поимање живота и 
потреба 3. генерације, као и људи са посебним потребама. Оставрује се и упознавање са њиховим 
потребама, као и вештинама потребним за пројектовање објеката за њихов боравак и смештај, нпр. 
клубовима суседства или старачким домовима. Дефинисање карактеристика, улога и потенцијала 
простора као важног ресурса у функцији психофизичког и социјалног здравља.

-----------------------------
ИАСА - X година, X. семестар
ПРОСТОРИ СЕНИОРА И ЉУДИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

• Заинтересованост за неформалне облике наставе, те живот и потребe  људи 3. генерације, као и људи 
са посебним/специфичним потребама. 
• Склоност ка критичком мишљењу и истраживању 

-

Садржај предмета
Кроз серију предавања отварају се питања: *) које су специфичне потребе 3. генерације и људи са 
посебним потребама? *) колико је је архитектура условљена посебним потребама датих група 
корисника, а колико је слободна у својој изражајности? Анализирају се дате групе корисника, 
утемељено на било Европској, било на другим културним традицијама, те дефинишу њихове потребе и 
могући архитектонско-просторни одговори на та питања. Дефинише се и појам њиховог ''слободног 
времена'' и доводи у везу са савременим тенденцијама његовог коришћења, што за резултат има 
посебну просторну феноменологију.

Очекује се да студенти иницирају теме, на основу предавања развију одговарајућу методологију као 
приступ изабраном феномену (и феноменима)  и покажу креативност у предлагању нових приступа и 
решења. Методе које ће се примењивати су:
• Перцепција феномена.(фото и фонозаписи), истраживање и критичко разматрање изабраних примера 
реалних простора из окружења и из литературе.
• Дискусије и полемике; презентације и критике 
• Креативна надградња иницијалног феномена као истраживање и унапређење у оквиру могућности и 
потреба овог окружења.

Предмет представља увод у комплексну феноменологију група људи са специфичним потребама. Циљ 
семинара је и да студенти препознају карактер релација простора и предметних група корисника на 
различитим нивоима како би разумели универзалност принципа који дефинишу ове односе. 

Број ЕСПБ

Интегрисане основне и мастер акдемске студије архитектура 

доц. арх. Милош КомленићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. арх. Милош Комленић

ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да 
се објекат и простори и између односе према људским потребама и мери.
OK5.1. Потребама и тежњама корисника објекта.                                                                                                                                                                                                                  
ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски 
пројекат.Студент ће имати разумевање о:
ОК7.1 Потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки 
релевантни   за постављени пројектни задатак;
ОК7.2 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;

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература

Литература ће бити дата у курикулуму

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године



Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

30 усмени испит
30
30семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања, 
интерактивни облици наставе, анализа случајева, на основу кога се ради семинарски рад и 
индуивидуални (или групни) истраживачки пројекат, са конкретним предлогом решења. 


