
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: 
У 1 НА 1 
АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА 
 
Година студија:  
1. 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: 
 
 
 

Наставник: 

доц. Небојша Фотирић 

Сарадници у настави:   

Асистент Павле Стаменовић 

Број кабинета: 341а 

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

Телефон:    0113218717                                                                                                     Е-маил:photarh.af@gmail.com  

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
из статута АФ 
Број студената је ограничен на 10 у складу са могућностима сповођења наставе. 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Развој способности студента за самостално истраживање и естетско и функционално пројектовање употребних предмета – 
намештаја. Стицање нових вештина кроз архитектонски поступак и језик, оптимално усаглашен са техничким и функционалним 
законитостима и могућностима, као и реализација прототипа у реалним технолошким и тржишним условима. 
 
Општи критеријуми: 
ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта. 

1. Томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат 
2. Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру. 

Креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 
репрезентације. 
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. 
Садржај наставе: 
Упознавање студената са обликом, материјалима, бојама и текстурама у процесу креирања намештаја. Креативни процес. 
Усаглашавање идеје са могућностима реализације првобитне замисли. Провера кроз израду прототипа. Изложба. 

 



 

Метод извођења наставе:  
Настава се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни 
облици наставе, студија појединачних случајева, индивидуални и групни рад на пројекту, израда прототипа у производном погону, 
презентације. 
 
 

   

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Упознавање Циљ, метод и садржај наставе / разговор о 1. колоквијуму 

02 Концепт  Рад на концепту употребног предмета 

03 Разрада 1 Облик, материјал, текстура, боја, употребљивост 

04 1. Колоквијум: Презентација пројекта пред комисијом 

05 Остварљивост Обилазак производног погона – упознавање са могућностима реализације пројекта 

06 Разрада 2 Разрада пројекта у реалним условима 

07 2. Колоквијум: Презентација пројекaта пред комисијом. Избор пројеката за реализацију 

08 Тимска разрада 1 Почетак тимске разраде одабраних пројеката за реализацију 

09 Тимска разрада 2 Израда прототипа одабраних пројеката за реализацију 

10 Финална разрада Финална разрада свих пројеката - презентација 

11 Тимска разрада 3 Израда прототипа одабраних пројеката за реализацију 

12 Финалне припреме Финализација пројеката и прототипа 

13 3. Колоквијум: Изложба свих пројеката и изведених употребних предмета 

14 Завршно предавање Сумирање утисака – дискусија о резултатима рада 

 

Обавезна литература:  
ИЗ БИБЛИОТЕКЕ АФ 
Препоручена литература: 
ПО ПОЈЕДИНАЧНОМ ДОГОВОРУ СА СТУДЕНТИМА 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ОДБРАНА 

Критеријуми оцењивања: 
КРЕАТИВНОСТ, ИНОВАТИВНОСТ, ПОЈАВНОСТ, УПОТРЕБЉИВОСТ, ГРАФИКА, ПРЕЗЕНТАЦИЈА  УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА 

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 пројекат 40 
колоквијуми 40 усмена одбрана пројекта 10 
семинари  писмени елаборат  
 

 



Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 

 


