
МОДУЛ М8.2 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
2. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
 
.  Изборни предмет  је део је секундарног теоријског модула наставе на Mастер студијама. Циљ наставе је 
стицање првенствено теоријских знања.   
 
План рада 

Назив предмета (обавезно на српском језику): ARHITEKTURA: Javni prostori 
 
 
Година студија:  
2. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2013/14 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
Термини одржавања колоквијума: у договору са студентима 
 
 
 

Наставник: Иван Куцина 
 

Сарадници у настави:   
 

Број кабинета: 238 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): у договору са студентима 

Телефон: 064 133 24 17                                                                        Е-маил: kucinakucina@gmail.com 

www адреса:        http://newhousingmodels.blogspot.com                                                                                                  

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечнa оценa, лична амбиција 
 
 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Cilj predmeta je da se shvati nužnost teorijskog istraživanja javnog prostora kao istrumenta socijalizacije i socijalne razmene u gradovima. 

Suočeni sa složenošću i kontradikcijama razvoja savremenih gradova u kojime javni prostor ima sve manji značaj, arhitektura više ne 

može da se oslanja na metode iz prošlosti već mora da traga za novima da bi se izborila za značajnu ulogu u društvu. Istraživanje značaja 

javnog prostora predstavlja put arhitekture ka osvajanju novih horizonata.  

Kroz traganje za odgovorima na pitanja koja su sama postavili student sticu iskustvo istrazivanja, prikupljanja informacija I njihovog 

arhiviranja I pisanja akademskog elaborate. 

 
Oпшти критеријуми 
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекат и простори 

између односе према људским потребама и мери.  

1. Потребама и тежњама корисника објекта;  

2. Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;  

3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.  

ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката који узимају у обзир 

 



соц.факторе.  

3. Могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице. 

Садржај наставе: 
Kritička analiзa savremnih teorijskih interpretacija fenomane javnog prostora. Karakteristike mesta koje je odredjeno socijalnim 

raymenama i urbanim kontekstom. 

Tok i rezultate rada na prošlogodišnjem izbornom predmetu mogu da se pogledaju na blogu koji će biti korišćen i ovoga semestra: 

http://istrazivackiprojekat.blogspot.com 

Метод извођења наставе:  
Studenti rade u parovima gde jedan drugom postavljaju konkretno pitanje o javnom prostoru na koje ne znaju da odgovore. Dva pitanje se 

povezuju u jedno koje postaje predmet istraživačkog projekta. Kroz pisanje teksta, studenti tragaju za mogućnostima tumačenja i vrsti 

aktivnosti koja bi mogla da ih dovede do rešenja. Kao razrešenje treba da se pojavi proizvod koji će pomeriti stvari od neznanja ka smislu.. 

Proizvod može da bude predmet, priča, film, kuća, muzika… 

 

 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Приказ метода рада 

02  Постављање питања 

03  Brainstormng 

04  Brainstormng 

05  Brainstormng 

06  Brainstormng 

07 1. Колоквијум: Списак референци 

08  Формирање библиграфске архиве и издвајање цитата 

09  Трансформација текста 

10  Трансформација текста 

11  Трансформација текста 

12  Конвергенција текста 

13  Конвергенција текста 

14 2. Колоквијум: Читање 

 

Обавезна литература:  
Произилази из питања и биће поставњена на блог током истраживања 
Препоручена литература: 

http://www.tracingconcepts.net/tc/list. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Дигитални елаборат  

Критеријуми оцењивања: 
Активност, Систематичност, Имагинација, Ентузијазам, Оригиналност 

 

http://istrazivackiprojekat.blogspot.com/
http://www.tracingconcepts.net/tc/list


Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 елаборат 40 
колоквијуми 30 предвање 20 
семинари    
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М8.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
1. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
 
Назив предмета:  
 
 
 
Наставник:  
 
 
 

 Презиме и име студента Број индекса Пред- 
испитне 
обавезе 

Испит Укупно 
поена 

Закључна 
оцена 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
 
 
 
 
 
 
Датум 
 
 
 
 
Потпис наставника  
 
 
 
 

 


