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Наставник проф.др Малина Чворо, проф.др Саша Чворо

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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Облици провјере знања: 
Активност на настави 
Пројектни елаборат 
Колоквијуми и завршни испит (усмена одбрана елабората) 

10 бодова 
40 бодова 
40 бодова и 10 бодова 

 

Посебна назнака за предмет: 

Име и презиме наставника који је припремио податке:
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