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МОДУЛ М5АТ – Пројекат 1 – Усмерење Архитектонске технологије, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
 
Студио - 18  ЕСПБ 

 
 
 

 
 

Семинар1  2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектог задатка 
 

Пројекат 1 усмерења Архитектонске технологије омогућава студентима стицање следећих способности: 
-свет о потенцијалима нових технологија 
- разумевање конструктивних и инжењерских проблема у процесу пројектовања архитектонских објеката 
- стицање одговарајућих знања у области архитектонске физике и технологија изградње у циљу обезбеђивања  
  услова коришћења објеката и просторног комфора 
- упознавање са индустријама, организацијама и регулативом која се односи на процес трансформације 
  елемената пројеката у изведени објекат 
Пројекти се развијају у два основна правца од којих је један орјентисан ка изучавању и примени савремених 
технолошких и конструктивних решења у пројектовању и грађењу (примене нумеричких метода, оптимизација, 
моделовање), док је други оријентисан ка процесу реализације архитектонских објеката у техничком и 
организационом смислу(организација и реализација грађења, санација и реконструкција). Резултат рада 
представља архитектонски пројекат у оквиру кога је јасно наглашен аспект применљивости у реализацији објекта. 
Могуће је као резултат предвидети и елаборат организације грађења архитектонског објекта уз примену 
одговарајуће регулативе која се односи на ову делатност. 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно 14 до 22 сата. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. 
За студио и семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са радом у студију.  
16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата).  
Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље у уторак. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
Пројектни задатак у студију задаје наставник. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставник организује семинаре који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Више студија (до 3) могу, међусобним договором, да организују заједничке семинаре. 
Семинарски радови учествују у укупној оцени пројекта са по 5п. 
Тему семинарског рада и оцену одређује наставник који води студио у договору са наставником који води семинар. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 

Наставник који води студио предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија  испуњену пријаву 
пројектног задатка у четвртак 20.децембра 2007 у 12 сати  
Презентација студија је у понедељак  4. фебруара 2008. године. 
Пријављивање студената је у уторак и среду 5. и 6. фебруара. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4. 
Посебни критеријуми које успоставља наставник за пријем у свој студио нису обавезујући за студенте. 
Листе са распоредом  студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 9. фебруара 2008.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М5АТ – Пројекат 1 – усмерење Архитектонске технологије 
 
Година студија:  
 

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 

22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 

два пута недељно (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 

01. јули 2008. у 10 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

27. март 2007. у 16 сати 
22. мај 2007. у 16 сати 
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Назив пројектног задатка: 

Павиљон Србије на EXPO 2010 – сува градња 

Наставник: 

Доц.мр Александар Рајчић 

Сарадник у настави: 

В.стр.сар. Зоран Радисављевић                                   

Број кабинета: 350 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): средом 14-16 

Телефон:                                                                                                                                   Е-маил: rajcic@arh.bg.ac.yu 

 

Назив семинара 1: биће саопштено накнадно 

Руководилац семинара 1: 

 

Назив семинара 2: биће саопштено накнадно 

Руководилац семинара 2: 

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

- рачунарска писменост, 2Д и 3Д графика 
- афинитет ка детаљном решавању проблема 
- просечна оцена на 1.степену студија 

 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ наставе је оспособљавање студената: 

- за самостално истраживање проблематике 
- за формирање детаљног пројектног задатка 
- за самостално пројектовање (дизајнирање) 
- за самостално разрађивање пројекта у систему префабрикације (суве градње) 

 
Акценат је на континуитету процеса пројектовања, који се не завршава се идејом, већ преко разраде технолошких проблема, има 
исходиште у реализацији и коришћењу. 
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Пројектни задатак: 

Објаснити задатак и навести садржај основних  тематских области архитектуре и урбанизма које обухвата пројектни задатак, као 
и структуру тематских целина које ће се у оквиру задатка изучавати. 
 
Светске изложбе представљају изузетно место за афирмацију држава учесница. У овом задатку, врши се симулација учешћа 
Србије на EXPO 2010 у Шангају, при чему треба испоштовати реалне пропозиције за пројектовање. Додатни изазов представља 
чињеница да овакве манифестацију представљају и место помака – пробоја у архитектури. Од студената се очекује да дају 
идејни предлог (сценарио) за садржај поставке каја ће на најбољи начин репрезентовати нашу земљу, затим да идејно 
испројектују архитектонски објекат – павиљон, и да на крају, своју идеју доведу до детаља кроз главни (детаљни) пројекат. 
Посебан аспект у пројектовању представља потреба да се цео објекат пројектује и гради кроз префабрикацију, односно помоћу 
система суве градње, и то на тај начин да се објекат у деловима транспортује до Кине, а након завршетка изложбе демонтира, 
транспортује и поново монтира у Србији. 
 

Метод извођења наставе: 

Рад студената је индивидуалан и може се поделити у следеће фазе: 
- анализа (прикупљење) информација о условима пројектовања и историјату оваквих манифестација, кроз електронску и 

класичну документацију . Продукт ове фазе је елаборат А4 или А3 формата, са учешћем од приближно 10% времена 
укупне наставе 

- формирање (дефинисање) индивидуалних пројектних (програмских) задатака. Продукт ове фазе је елаборат А4 или А3 
формата , са учешћем од приближно од приближно 5% времена укупне наставе 

- идејно решење (пројекат) павиљона. Продукт ове фазе је елаборат сведен на А3 или А2 формат, са учешћем од 
приближно 40% времена укупне наставе 

- главно решење (пројекат) павиљона. Продукт ове фазе је елаборат сведен на А3 или А2 формат, приближно 40% 
времена укупне наставе 

- синхронизација претходних фаза, приближно 5% времена укупне наставе 
 
На крају се формира комплетан елеборат, (од претходно наведених фаза), који представља финални продукт студентског рада, 
и који ће бити предмет одбране, излагања и вредновања. 
 
Напомена: с обзиром на потенцијалну просторну сложеност решења, посебно ће се акцентовати 3Д пројектовање. 
 
 

 

 

 

нед Студио                                            Семинар1  Семинар2   

01 Увод / анализа Историјат, референце, интернет    

02 Анализа / пројектни 

задатак 

Историјат, референце, интернет, лични 

став 

   

03 

(2.дан) 

1. Колоквијум: Елаборат „АНАЛИЗА“ и 

ПРОЈ.ЗАДАТАК“ 

   

04 Идејно решење Примарни дизајн    

05 Идејно решење Примарни дизајн, пројекције    

06 Идејно решење Пројекције    

07 Идејно решење 3Д модел / макета    

08 

(2.дан) 

2. Колоквијум: Елаборат „ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ“    

09 Главни пројекат Материјали, технологије    

10 Главни пројекат Детаљи    

11 Главни пројекат Детаљи    

12 Главни пројекат Пројекције    

13 Главни пројекат Пројекције, 3Д модел    

14 синхронизација 3Д модел , Главни пројекат    
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Обавезна литература: 

- World Exposition Shanghai China 2010 – Regulations, Bureau of Shanghai World Expo Coordination, 2005 
 

 

Препоручена литература: 

- http://www.expomuseum.com/ 
- http://en.expo2010china.com/expo/ 
- http://www.dezeen.com 
- http://www.sinocities.net 
- http://arch.designcommunity.com 
-  

 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

- текстуални елаборати, сведени на А3 формат 

- графички елаборати (идејни и главни пројекат), основе, пресеци, изгледи,  сведени на А3 или А2 формат 

- 3д приказ, електронски, или кроз макету, по избору, за сваку фазу пројекта (за идејну цео објекат, а за главни цео и/или 

детаљи) 

- индивидуални прилози, према договору 

 

Критеријуми оцењивања: 

Студенти имају право и обавезу да присуствују вежбама. Задатак студенти раде индивидуално. На вредновање задатака утиче : 

- Континуирани и самостални рад  

- формална и материјална довршеност задатка 

- приказано и процењено стечено знање 

- квалитет пројекта са аспекта функције, дизајна, екологије, технике и технологије 

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 вежби 30 пројекат 30 

Колоквијуми 5+15 усмена одбрана пројекта 10 

Семинари 5+5   

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

http://www.expomuseum.com/
http://en.expo2010china.com/expo/
http://www.dezeen.com/
http://www.sinocities.net/
http://arch.designcommunity.com/

