
МОДУЛ М8.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
1. 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:  
 
TWITTING ARCHITECTURE,  
коришћење социјалне мреже Twitter за размену информација из области архитектуре. 
 
 
Година студија:  
1. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Петак 14-16, Сала 236 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
Термини одржавања колоквијума: 
- 
 
 

Наставник: 

др Мирјана Деветаковић, доцент 

Сарадници у настави:   
- 

Број кабинета: 248 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): петак 10-14, кабинет 

Телефон:                                  3218748                                                           Е-маил: mirjana.devetakovic@gmail.com 

www адреса:                             https://twitter.com/TwittingArch 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Због специфичности предмета, неопходно је да студенти користе неки од мобилних комуникатора (мобилни 

телефон, таблет и сл., повезан са Интернетом). 

 
Највећи број студената који може да похађа наставу на предмету износи 15. 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Кроз интерактивни, практичан рад (learning by doing) студенти се упознају са филозофијом и основним 
функционалностима социјалне мреже Twitter, као и могућностима њене примене у ширем контексту архитектуре 
(образовању, архитектонској пракси, публицистици, активностима струковних удружења, стручној и научној 
периодици, партиципативном планирању и пројектовању, реаговању у кризним ситуацијама...). Један од циљева 
овог предмета је припрема групе студената за сарадњу на одржавању личних професионалних или 
институционалних Twitter профила. 
 
 

 



Општи 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 објеката 
2. Утицајима објеката на животну срдину и премисама одрживог пројектовања 
3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте 

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

1. Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима 
објекат, извођачима грађевинских радова, професионалиним сарадницима и ширем друштву. 

2. Улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода 
и трендова у обликовању грађене средине.  

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

Након прегледа референтне литературе и других теоријских извора, студенти се упознају са изабраним  
примерима коришћења социјалне мреже Twitter (у високој међународној политици (UNDP, UNGA…), глобалним 
струковним удружењима (UIA, RIBA), референтним образовним интитуцијама (ETHZ, EPFL…), институцијама за 
подршку међународној сарадњи (DAAD, Goethe Institute…), и сл. 
Од студената се очекује да активирају/користе своје сопствене (професионалне) профиле на друштвеној мрежи 
Twitter, као и да своју активност усмере на архитектуру у најширем смислу, трагајући за референтим изворима 
информација и дистрибуирајући сопствене информације. Као окосница за овакав рад користиће се профил 
(@TwittingArch), на коме ће се селектоване информације преузимати и дистрибуирати. 
 
Метод извођења наставе:  

Наставни процес се састоји из предавања и дискусија које се реализују на факултету, као и из практичног рада. Од 
студената се очекује висок степен константне ангажованости током семестра, као и активно учествовање у 
праћењу рада својих колега. Активности у оквиру курса издвојене су и могу се пронаћи на профилу @TwittingArch. 
 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Уводно предавање 

Упознавање студената са садржајем предмета, методологијом рада и системом 

оцењивања.  Тwitter – основне функционалности (предавање и започињање 

примене).  

02 
Теорија 

информација 
Теорија информација, основни појмови и примене у архитектури (предавање) 

03 
Архитектура и 

социјалне мреже 
Архитектура и изазови социјалних мрежа (дискусија на бази искустава у примени). 

04 
Референтни 

примери садржаја 

из области 

архитектуре на 

социјалним 

мрежама -  

Тwitter  

Особености друштвене мреже релевантне за саопштавање садржаја из области 

архитектуре (дискусија). 

05 Истраживање  на тему: „Архитектонски садржаји на Twitter-у“. 

06 Истраживање  на тему: „Познате архитектонске праксе на Twitter-у“. 

07 
Истраживање  на тему: „Српска архитектура на Twitter-у“.  

Валоризација студентског рада у првој фази 

08 Публиковање и 

структуирање 

садржаја 

Специфичности публиковања на Twitter-у; појам и функција кључних речи (#hashtag) 

09 
Публиковање и структуирање садржаја према задатим темама: Београдска 

приобаља, #BelgradeWaterfronts 

 



10 
Публиковање и структуирање садржаја према задатим темама: Становање у 

Београду,  #tw_arch_housing 

11 
Формирање тематских листа из области архитектуре. Презентација и дискусија. 

Валоризација студентског рада у другој фази. 

12 
Промоција 

професионалне 

активности 

Праћење и презентација резултата актуелног процеса пројектовања (задатак траје 

до завршетка курса у јануарском испитном року), #tw_arch_design_process  . 

13 Презентација изабраног пројекта (реализованог током претходних семестара). 

14 Упутства за израду финалног рада.  

 

Обавезна литература:  

Sandre, A.: Twitter for Diplomats, DIPLO, http://issuu.com/diplo/docs/twitter_for_diplomats  
-  

Препоручена литература и други извори: 
10 Tips for Using Twitter to Support Your Practice, AIA, Practice Architecture, Knowledge Communities, 

http://www.aia.org/practicing/groups/kc/AIAB080126   
AJ reveals the top 100 architects on Twitter, Architectural Journal, 2011 
http://www.architectsjournal.co.uk/news/daily-news/aj-reveals-the-top-100-architects-on-twitter/8616782.article  
Sears, E.: Social Media for Architects, Business of Architecture, 2012 

https://s3.amazonaws.com/businessofarchitecture/Social+Media+for+Architects+-+Business+of+Architecture.pdf  

Infographic: How do UK Architects use Twitter?, PauleyCreative, 2011 

http://www.pauleycreative.co.uk/2011/07/infographic-how-do-uk-architects-use-twitter/   
 

Начин полагања испита: 

Практичан рад у завршној фази курса који прати развој актуелног пројекта на предмету Студио пројекат  и постер 
којим се сумира активност током семестра.  
Критеријуми оцењивања: 

Редовно праћење предавања и учествовање у дискусијама (30%), периодичне валоризације резултата (2*15% + 
1*20%) и завршни рад (одбрањен постер, 20%).  

Оцењивање: 
 
На оцену утиче редовност похађања наставе и учешће у дискусијама, динамика и квалитет рада, као и показатељи 
који се могу квантификовати (број оригиналних прилога, број преузетих прилога (retweet), број корисника који прати 
публиковане садржаје (followers) и сл. Детаљнија методологија за квантификацију биће разрађена током семестра. 

Предиспитне обавезе поена 
 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 Валоризација практичног рада у 
завршној фази 20 

Валоризација практичног рада у 
првој фази 15   

Валоризација практичног рада у 
другој фази 15 Завршни рад - постер 20 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 

 

https://twitter.com/search?q=%23tw_arch_design_process&src=hash
http://issuu.com/diplo/docs/twitter_for_diplomats
http://www.aia.org/practicing/groups/kc/AIAB080126
http://www.architectsjournal.co.uk/news/daily-news/aj-reveals-the-top-100-architects-on-twitter/8616782.article
https://s3.amazonaws.com/businessofarchitecture/Social+Media+for+Architects+-+Business+of+Architecture.pdf
http://www.pauleycreative.co.uk/2011/07/infographic-how-do-uk-architects-use-twitter/

