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МОДУЛ М5A – Пројекат 1 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
2. семестар дипломских академских студија, 2007/08 

 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 

 

 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Пројекат 1 усмерења Архитектура се односи на тематску област јавних архитектонских објеката и простора. 

Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент се 
оспособљава да: 
- креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, функционалне и структуралне 
захтеве 
- прати и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме 
Резулат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву истраживачку и 
апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања. 
Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраковање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговари захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно од 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 наставик. 
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 рад 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. 
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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Сала 219               Студио : проф Србољуб Роган                                                План рада 
 

Назив предмета:  

МОДУЛ М5A– Пројекат 1 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2008/09 
 
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 2009. у 10 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 

27. март 2009. у 16 сати 
22. мај 2009. у 16 сати 
 

 

Назив пројектног задатка: 

УЖЕ ГРАДСКО ЈЕЗГРО –ДИСТРИБУТИВНА УРБАНА ТЕЖИШТА – МЕСТА КУЛТУРЕ 

Наставник: 

Проф Србољуб Роган 

Сарадник у настави:     

Мр Ксенија Стевановић                                

Број кабинета: 344 а 

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

Телефон:          24 00 877                                                                                          Е-маил: rogan@sezampro.yu 

 

Назив семинара 1: АРХИТЕКТУРА И МУЛТИФУНКЦИЈА 

Руководилац семинара 1: проф С.Роган и гостујући предавачи 

                                              

Назив семинара 2: КУЛТУРА И МУЛТИФУНКЦИЈА 

Руководилац семинара 2: проф  С.Роган и гостујући предавачи 

 
 

Циљеви и приступ настави: 

Тематска област јавних архитектонских објеката и простора као могућност развијања теме и тематског контекста у 
оквиру урбаног контекста.  Изоштравање критеријума и развијање креативног сензабилитета. 
Препознавање и артикулација културних и урбаних феномена. 

Пројектни задатак: 

Пројектни задатак је замишљен као креативна фаза где би акумулиране импресије биле транспоноване у 
креативне експресије као извор нових архитектонских мотива.  
 

Метод извођења наставе: 

Развијање модалитета и препознавање оних који својом потенцијалношћу постају актуелни, савремени, у духу 
времена – културни помак. Тежња да се кроз интерактиван однос истражује, трага за могућим методом.  
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нед  Студио  

01  уводно предавање 
програм и методи рада у студију  

02  студија локације  

03  презентација студија локације и студија програма  

04  формулисање програма  

05  концепт просторне интервенције  

06  концепт идејног архитектонског решења  

07  1. Колоквијум:  

08  идејни пројекат - поставка  

 
09  идејни пројекат - разрада  

10  идејни пројекат - разрада  

11  идејни пројекат - разрада  

12  идејни пројекат - разрада 

13  презентација пројекта  

14  2. Колоквијум:  

 
 

 

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 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 пројекат 25 

колоквијуми 20 (10+10) усмена одбрана пројекта 5 

семинари 20 (10+10)   

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):  
 

Испит се полаже предајом ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТА и одбраном елабората 
Обавезни графички прилози:  
                                - ситуација                                  1:1000  
                                - ситуација, основе приземља    1:500 
                                - основе                                        1:200 
                                - пресеци                                      1:200 
                                - изгледи                                       1:200  
                                - просторни модел - макета  

Критеријуми оцењивања: 

Критеријуми проистичу из аспирација пројектног програма и задатка  

 


