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ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТУДЕНТА        БР. ИНДЕКСА  

 

КРИТЕРИЈУМИ 

БРОЈ ПОЕНА 
ЗАКЉУЧНА 
ОЦЕНА 

МАКСИМАНО ОСВОЈЕНО 

ПРЕДИСПИТНЕ  
ОБАВЕЗЕ 

АКТИВНОСТ ТОКОМ СЕМЕСТРА 
Редовно похађање наставе, активно учешће у 
размени знања и искустава у примени друштвене 
мреже Twitter у области архитектуре. Постигнут 
ниво динамике у избору и размени постојећих и 
публиковању нових садржаја. 

60 

30  

 

Валоризација практичног рада у првој фази 
курса – Обим и квалитет резултата истраживања  
на следеће теме:“Архитектонски садржаји на 
Twitter-у“, „Познате архитектонске праксе на 
Twitter-у“, „Српска архитектура на Twitter-у“. 
Достигнут ниво разумевања суштине размене 
тематских садржаја (Retweet). 

15  

Валоризација практичног рада у другој фази 
курса – Публиковање и структуирање садржаја 
према задатим темама: #BelgradeWaterfronts, 
#tw_arch_housing (број, садржај, релевантност ).  
Формирање тематских листа из области 
архитектуре (број, садржај, релевантност). 
Достигнут ниво разумевања процеса 
структуирања публикованих тематских садржаја. 

15  

ЗАВРШНИ 
 РАД - ИСПИТ 

Валоризација практичног рада у завршној фази 
курса – праћење актуелног процеса пројектовања 
на предмету Студио пројекат, 
#tw_arch_design_process. Адекватност 
коришћења датог медија у промоцији пројекта у 
настајању.  40 

20 

 

 

ПОСТЕР – Графички преглед активности током 
семестра. Квалитет избора и структуре 
информација, као и транспоновања из дигиталног 
у аналогни облик. 

10  

ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Усмена одбрана постера 10  

УКУПНО  100  

 

У БЕОГРАДУ,  

 

_______________________________  
ДАТУМ ЗАКЉУЧИВАЊА ОЦЕНЕ                

НАСТАВНИК:  
 
________________________________ 
Др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент 

 
 
*    Записник се попуњава у два истоветна примерка, од којих један примерак студент прилаже уз  портфолио, а  

други примерак наставник предаје студентској служби.                                              

 


	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
	АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
	ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА
	МОДУЛ:    М8.1 – Twitting Architecture
	СЕМЕСТАР:      1. СЕМЕСТАР МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
	ШКОЛСКА ГОДИНА:   2013/2014.
	ИМЕ НАСТАВНИКА:   др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент
	У БЕОГРАДУ, 
	_______________________________ 
	*    Записник се попуњава у два истоветна примерка, од којих један примерак студент прилаже уз  портфолио, а  други примерак наставник предаје студентској служби.

