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МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
М9.1. Теза мастер пројекта - 10 ЕСПБ 
М9. 2. Урбанистички или архитектонско-урбанистички пројекат – 20 ЕСПБ 

 
План рада 
 

Назив предмета:  

 
МОДУЛ 9– Мастер пројекат  
М9.1. Теза мастер пројекта  
М9. 2. Урбанистички или архитектонско-урбанистички пројекат  

Година студија:  

4. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 

Број кредита: 

10 ЕСПБ + 20 ЕСПБ = 30 ЕСПБ 

Термини одржавања консултација: 

једном или два пута недељно од 2 до 4 сата са ментором 
једном или два пута недељно од 1 до 2 сата са члановима менторске комисије 

Термин јавне усмене одбране мастер пројекта: 

09. – 11. јула 2008.  

Термини одбране тезе мастер пројекта: 

24. – 27.  марта 2008. 

 

Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта: 

__мрежна конфигурација града__коридори и фокуси__ 

Наставник: 

Проф. мр Драгана Базик 

Број кабинета: 342а 

Време за консултације са студнтима (једном или два пута недељно најмање од 2 до 4 сата)  

Телефон:  011.321.87.19                                                                                                   Е-маил: dbazik@gmail.com 

 

2. члан менторске комисије: 

Проф. Василије Милуновић 

Број кабинета: 252 

Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно најмање од 1 до 2 сата) 

3. члан менторске комисије: 

Проф. Бранко Павић 

Број кабинета: 303 

Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно најмање од 1 до 2 сата) 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката на мастер студијима могу се навести и оцене других предмета, као и посебна 
знања и вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку. 

- висок ниво компјутерских вештина 

Студент приликом избора ментора прилаже свој курикулум, портфолио и изјаву.  

Курикулум на једној А4 страници садржи податке о досадашњим мастер студијима и оцене модула М4, М5 и М6, списак 
положених изборних предмета и одслушаних семинара. 

Портфолио садржи обавезно по једну А3 страницу за сваки од пројеката урађених током мастер студија и додатно по једну 
А3 страницу за сваки од пројеката који су урађени изван школског програма (конкурси, радионице и сл.)  

Изјава је писани тескт на највише две А4 странице у коме студент објашњава своје намере и циљеве у изради мастер 
пројекта и разлоге због којих се одлучио да за ментора изабере одређеног наставника. 

 

Циљеви и приступ мастер пројекту: 

Генерални циљ рада на предложеном мастер пројекту односи се на потенцирање аспеката и метода урбаног дизајна као 
стратешког оквира регенерације, одржавања и подстицања виталности градског ткива. Специфични циљеви се односе на 
оспособљавање студената за аплицирање теоријских и методолошких сазнања из области процеса обликовања града 
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кроз__препознавање разлика и карактеристика типолошких модела града__ креативно и иновативно деловање у домену 
интервенција _од нивоа стратегије урбаног дизајна до нивоа дизајна и сценографије одабраних целина__познавање и 
примену техника интерпретације_генерисања дијаграма, технике мапирања, производње нове картографије, топографије и 
морфологије града__умрежавање и мрежно конфигурисање__ 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Тематски оквир__мрежна конфигурација града / физичка, културолошка, друштвена, професионална, идеолошка__ 

Просторни оквир__линије / коридори + тачке / фокуси града__зелени, водени, инфраструктурни, бициклистички, пешачки, у 
језгру, рубни, дисперзовани, компактни, отворени, девастирани, инспиративни, монотони, анимирајући__  

Тематске области__град као процес и као отворена структура  

Тематске целине__конфигурацијски, структурални и типо-морфолошки приступ  

Метод рада на мастер пројекту: 

Фазе истраживања__логистика контекста и дијаграм процеса / стратегија __генерисање алтернатива отворене 
конфигурације__програмирање урбаних слојева__хипотезе трансформације / тактика __умрежавање__догађаји у 
простору__топографија__генерисање облика__инвентивност 

Исход рада на мастер пројекту: 

Иницирање и формирање проблемског оквира перманентног истраживања, изучавања и сазнавања, а у контексту динамичне 
и трансформалбилне мрежне конфигурације града, информатичко-комуникацијског доба, као и наступајућег друштва знања.   

 

Препоручена литература: библиотека АФ 

The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: City, Technology and Society in Information Age,  Edited by: Willy Müller et all, 
ACTAR, Barcelona, 2003 
POINTS + LINES : diagrams and projects for the city Stan Allen Princeton Architectural Press, New York, 1999 
THE INFORMATION AGE : ECONOMY, SOCIETY AND CULTURE, VOL.II, THE POVER OF IDENTITY, Manuel Castells, Blackwell 
Publishing, Malden, 2004 
Event-cities 1, 2, 3. Tschumi, Bernard, Cambridge, Mass., London  The  MIT Press, 2000 
INNOVATIVE CITIES edited by James Simmie, Spon Press, London, New York, 2001 
Writings on cities, Henri Lefebvre, Blackwell, Malden , 2003 

 

Начин одбране (садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из 
посебних области): 

Теза мастер пројекта__приказ стратешких и програмских опредељења, дијаграма процеса генерисања алтернативних 
мрежних конфигурација, приказ модалита трансформација, односно тактичких потеза  - дигитални интерактивни текст с 
интерпретацијом генеричких модела и дијаграма обима 2 ауторска табака /7500-8000 речи/ 

Мастер пројекат__приказ динамичног умрежавања и процеса формирања мрежне конфигурације града__лејери догађаја у 
простору__топографски и типо-морфолошки лејери__генерисање облика одабраног коридора или фокуса__приказ 
коришћења и даље трансформације разматране мрежне конфигурације  

Критеријуми оцењивања: 

__Контекст / снага аргументације и оправданост ставова__стратегија / концептуална јасноћа__тактика / експлицитно 
генерисање алтернатива и форме__преговарање / убеђивање / примена савремених метода, алата и техника презентације 

Укупна оцена студента на мастер пројекту је једна тридесетине збира оцене М9.1. Тезе мастер пројекта која се множи са 10 
ЕСПБ и оцене М9.2. Урбанистичког или архитектонско-урбанистичког пројекта која се множи са 20 ЕСПБ .  

У структури оцене и једног и другог курса предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре завршног рада) 
учествују са најмање од 0 до 30 поена и највише од 0 до 60 поена,  предати писани елаборат или графички и просторни 
приказ усмена одбрана учествују са највише 0 до 60 поена и најмање 0 до 30 поена, а усмена одбрана на завршном испиту 
са 0 до10 поена. 

 Испуњавањем предиспитних обавеза и усменом одбраном студент може стећи највише 100 поена. За пролазну оцену из 
сваког појединачног курса студент мора да прикупи најмање 55 поена. Уколико на једном од курсева има мање од 55 поена 
студент на може да добије укупну позитивну оцену и мора да понови целокупан програм у следећем семестру. 

М9.1. Теза мастер пројекта поена 
 

М9.2. Урбанистичко или 
архитектонско-урбанистичко идејно 
решење са елементима идејног 
пројекта из посебних области  

поена 

активности у току семестра 
 

мин 15 мах 50 
поена 
 

активности у току семестра мин 15 мах 50п 

писани елаборат 
 

мин 10 мах 40 
поена 
 

графички и просторни приказ пројекта мин 10 мах 40п 

усмена одбрана тезе мин 0 мах 10 поена усмена одбрана пројекта мин 0 мах 10п  

укупно највише 100п укупно највише 100п 

 

Услови предаје после заказаног рока: из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: из статута АФ 

 


