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МОДУЛ М5A – Пројекат 1 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
2. семестар дипломских академских студија, 2008/09 

 
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 
 
Резултат 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 
- апстраховање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговори 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 предмет 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 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. 
 

План рада 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М5A– Пројекат 1 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2008/09 
 
Број кредита: 
 

22 ЕСПБ 
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Термини одржавања наставе: 
 
два пута недељно (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, настава: од 16 до 22 сата 
 

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

накнадно 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

контролне предаје релевантног материјала према терминском плану, у договору са студентима  
 

 
 
 

Назив пројектног задатка: 

Хотел у ужем градском језгру 

Наставник: 

проф. Миодраг Мирковић 

Сарадник у настави:        

сам.стр.сар. Милош Ненадовић                             

Број кабинета: 237 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): по договору 

Телефон:   3218-737                                                                                            Е-маил:  

 

Назив семинара 1:  Хотелски објекти  
 

Руководилац семинара 1:  Проф. Бранислав Стојановић  
 

 

Назив семинара 2: по избору 

Руководилац семинара 2: 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ задатка је да се кроз анализу потенцијала, потреба и специфичности појединих зона ужег градског језгра, укаже на могуће 
локације за формирање градског хотела, као и на утицај новог садржаја на перцепцију и начин коришћења простора у 
новоствореним условима. Истраживањем разних модела за интервенцију у ужем градском језгру, очекује са да студент формира 
став, који ће омогућити смео, савремен и компетентан одговор на задати проблем. 

Пројектни задатак: 

Недостатак градских хотела у Београду је проблем који је већ дуже време врло актуелан. Постојећи хотелски фонд је 
неадекватан и не може да одговори повећаним потребама града за смештајним капацитетима. У таквој ситуацији, градски хотел, 
који би био формиран на одговарајућој локацији у ужем градском језгру, средње или више категорије, пројектован по савременим 
стандардима, представља реалну потребу. Имајући у виду специфичност садржаја и могуће захтеве потенцијалних корисника, 
потребно је одабрати локацију, на којој би било могуће формирати градски хотел са тридесет до четрдесет соба и свим 
неопходним пратећим садржајима.  
 

Метод извођења наставе: 

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-
катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, 
презентације, есеји, семинарски радови итд. 
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нед Студио                                             Семинар1  Семинар2  

01 Обилазак локација Анализа и избор локације   

02 Концептуално решење Програм садржаја локације   

03 Анализа саобраћајних токова Диспозиција објекта и волумена   

04 Архитектонско решење  Функција и структура садржаја   

05 Студија обликовног концепта Анализа контекстуалности 

новопројектованог објекта 

  

06 Алтернативна решења Опредељење и разрада решења   

07 1. Колоквијум:  Разрада пројекта   

08 Разрада пројекта Разрада пројекта   

09 Разрада пројекта Разрада пројекта   

10 Разрада пројекта Разрада пројекта   

11 Разрада пројекта Разрада пројекта   

12 Разрада пројекта Разрада пројекта   

13 Финализација пројекта Финализација пројекта   

14 2. Колоквијум: Финализација пројекта   

 

 

Обавезна литература: 

 

Препоручена литература: 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Предаја и одбрана пројекта на крају семестра. 

Критеријуми оцењивања: 

Концепт, функција, обликовање, разрада, графичка презентација. 

Оцењивање: 
 
 

Предиспитне обавезе поена 
30 

Завршни испит  Поена 
70 

активност у току предавања 10 пројекат 65 

колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта 5 

семинари  писмени елаборат  

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


