
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1,  3 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Изборни предмет 1 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
Студент може да бира као изборни предмет и понуђене семинаре ако они нису предвиђени пројектним задаком (уз 
додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ). 
 
Термински план наставе 
Изборни предмет одржава се једном недељно два часа. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За изборни предмет предвиђена јсу 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата 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 на изборном предмету.  
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
Испит  је 21. радне недеље у уторак. 
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
План рада на предмету одређује наставик. 
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 предаје Декану Архитектонског факултета испуњени план рада у понедељак 3.септембра 2007 у 12 
сати  
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са понуђеним семинараима 
Изборни предмет прима најмање10 студената, док највећи број студената није одређен. 
Листе са распоредом  студената достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 14. септембра.   
 
*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 М8 – Изборни предмет 1 
 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
Четвртак, 14.15 – 16.00 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
05. фебруар 2008. у 12 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
06.недеља / 25.10.2007.    и     13.недеља / 13.12.2007. 
 
 
 
Назив предмета: 
МЕТАПРОЈЕКАТ – Границе Архитектонског Програма 

Наставник: 
Доцент Александру Вуја, диа. 

Доцент Милан Ђурић, диа. 

Сарадник у настави:        

Асистент Весна Мила Чолић, диа. 

 

Број кабинета: 

238 

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

Уторак, 12.00 – 14.00 

Телефон:                                

+381 / 0 / 11 3218738                                                                                                                  Е-маил: mdjuric@sbb.co.yu 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена на основним студијама  8 / осам / 
Оцена из предмета Методологија пројекта 8 / осам / 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Упознавање студената са креативним процесом формирања архитектонског програма, истраживање границе 
архитектуре са другим дисциплинама, кретанје од филозофског до уметничког дискурса 
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Садржај наставе: 

Метапројекат је уобличени архитектонски програм, основа архитектонског пројекта. Његово формирање се не 
своди  на квантитативне податке о објекту, већ на начине појавности и процесе у архитектонском простору.  
Архитектонски програм у основи има низ, дисциплинарно различитих, елемената чије је издвајанје и  постављање 
на место у пројектантском процесу креативни чин. 
Метапројекат је намера пројекта, скуп иницијатива које се огледају у изградјеном простору. 
 
Метод извођења наставе: 

Предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева,  истраживачки пројекти, презентације, 
есеји, семинарски радови . 
 
 

нед Наслови тематских јединица                                           

01 Архитектонски програм  

Оквири, аспекти, потребе 

Предавање 

 

02 Поље архитектонског програма 

Чиниоци 

Предавање  

 

03 Од параметра до форме 

Прототип, манифест, намера 

Предавање 

 

04 Од параметра до садржаја 

Експериментална логика 

Предавање  

 

05 Од садржаја до смисла 
Промена, иновација 

Предавање 

 

06 1. Колоквијум:  

07 Истраживачки пројекат 

Архитектонски програм 

Концепција пројекта на претпостављеном пројектном програму. 

Тема пројекта за који се ради истраживање је по избору студената а 

на основу индивидуалних интересовања 

08 Истраживачки пројекат 

Поље архитектонског програма 

Одређивање сфере пројекта. Поља утицаја на пројекат,  

09 Истраживачки пројекат 
Аспекти 

Евиденција аспеката.  

10 Истраживачки пројекат 
Алати 

Одређивање приоритета унутар групе елемената архитектонског 

програма.  

11 Истраживачки пројекат 

Преклапање. 

Преклапање алата и аспеката унутар програма.  

Програм постаје пројекција – конкретизују се намере, теме.  

12 Истраживачки пројекат 

Намера 

Формирање метапројекта.  

Архитектонски исказ преформиран кроз низ изражених намера. 

Намере се крећу од социјалне до техничко технолошке сфере.  

13 2. Колоквијум:  

14 Метапројекат Припрема сценарија пројекта. Припреме за архитектонски исказ кроз 

скице, исказе, евиденцију, параметре.  

 

Обавезна литература: 
Gilles Deleuze :  „ The Fold „ ; University of Minnesota Press 1997. 
Жил Делез     :  „ Фуко „ ; Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци, 1994. 
Мишел Фуко  :  „ Археологија знања“, Плато, Београд, 2000. 
Мишко Шуваковић : „Дискурзивна анализа „ Универзитет уметности у Београду, 2007. 

 3



Препоручена литература: 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад , сценарио пројекта. 
 
Критеријуми оцењивања: 

1. формална и материјална довршеност задатка и приказано стечено знање; 
2. кохерентност пројеката: веза измећу различитих аспеката рада 
3. постигнути квалитет архитектонско- урбанистичког решења 
4. испољена ангажованост студента  
 
Оцењивање: 
 
 Активност 10 пт. 
1 . Колоквијум 20 пт 
2.  Колоквијум 20  пт 
Семинарски рад 30 пт 
Усмена одбрана рада 10 пт 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пт пројекат 30 пт 
колоквијуми 20 пт усмена одбрана пројекта 10 пт 
семинари  писмени елаборат  
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 
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