
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Унутрашња архитектура

Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

82336 Основи пројектовања и стандардизације у ентеријеру
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 10

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

О

Постављање  и  утемељење  индивидуалности  студента  у  уметничком  и  техничком  смислу  кроз  рад  на  настави  у  циљу
успостављања аутономности у раду са изграђеним интегритетом као основом за будући адекватан професионални однос.
Кроз израду наставних задатака студенту се предочава претпостављени начин рада са будућим послодавцима. Тиме се стиче
усавршавање флексибилности  рада  и  однос  према пројектима који  се  одбрађују  у  циљу добијања оптималног  решења
обрађиване  архитектонске  проблематике.

Студент  је  способан да идејно  самостално обрађује,  кроз  адекватну  и  потпуну техничку  документацију  идејног  решења,
ентеријерске целине попут: локала мањих размера различитог комерцијалног садржаја, приватно резиденциално становање у
пуном обиму.

Студентима се кроз предавања презентују основе израде документације у комерцијалном смислу са импутима за инсталатерске
сепарате.
Условљено обимом израде идејног решења према предпостављеним наставним јединицама које подразумевају свеобухватно
решење обрађиваних целина већих размера студент се уводи у принципе и начине рада у тиму.
Самостално се обрађују задаци које је касније у професионалним оквирима могуће индивидуално израдити.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Практичан и теоријски рад садржан кроз предавања и вежбе.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 15.00Да
Писмени испит 15.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 15.00Да
Практична настава 20.00Да
Семинарски рад 15.00Да

Лончаревић П. КатаринаНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

4 6 0 0 0
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