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Условљеност другим предметима:
за похађање наставе

за полагање завршног испита

Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са методологијом повезивања архитектонских елемената у комплексне функционалне цјелине и 
логичне конструктивне сколопове који су усклађени са елементима окружења. Стицање искуства у примјени теоријских 
сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у рјешавању практичних задатака током 
поступка пројектовања. 

Исходи учења (стечена знања, вјештине и компетенције):
Развијање вјештине пројектовања већих вишенамјенских архитектонских објеката са стамбеним, пословним услужним 
и садржајима, те просторима за паркирање на задатој локацији у изграђеном специфичном окружењу од урбанистичке и 
архитектонске анализе затеченог, преко концепта и идејног рјешења до идејног пројекта.

Садржај предмета:
 Позиција, улога и значај програма у савременој архитектури. Потребе за грађеним простором. Функције грађеног 
простора. Архитектонски програм као артикулација структуре потреба локалног тржишта. Просторни систем као 
артикулација структуре функција. Форма као завршни продукт архитектонског мишљења.             Студије конкретног 
случаја.

Метод наставе и савладавања градива:

Настава се одвија у форми студио-пројекта са индивидуалним и групним консултацијама те отвореним дискусијама о 
пројектима. Предавања, вјежбе, консултације, теренски рад. Испит се полаже јавном одбраном пројектног елабората у 
јунском испитном року.
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Име и презиме наставника који је припремио податке:
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Облици провјере знања:

Активност на настави 
Пројектни елаборат
Колоквијуми и завршни испит (усмена одбрана елабората)

10 бодова
40 бодова
40 бодова и 10 бодова

У овој школској години студенти ће радити на архитектонском пројекту посебне намјене за удружење грађана 
"Мозаик пријатељства" у Бањој Луци. Ово удружење води јавну кухињу "Оброк љубави"коју је у периоду 
пандемије користило више од 1300 наших суграђана. Велики број корисника јавне кухиње су особе треће 
животне доби о чијим потребама нема ко да води бригу. Чланови удружења су дошли на идеју да у будућности 
изграде дом за стара лица која имају социјално угрожен статус. Овим би се умањио актуелан друштвени 
проблем а ми би смо израдом пројекта будуће зграде дома постали волонтери у овој акцији и  дали свој допринос 
широј заједници.

Посебна назнака за предмет:


