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МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 

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

 

 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 

Пројекат 2 усмерења Архитектура се односи на тематску област мултифункционалних и флексибилних 
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: средом и петком 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. 
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по 5п. 
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 

Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у понедељак 
3.септембра 2007 у 12 сати две недеље пре почетка семестра. 
Презентација студија је у уторак 4. септембра две недеље пре почетка семестра 
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра две недеље пре почетка семестра. 
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 и модула М5. 
Листе са распоредом  студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу у уторак 11. 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 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 

 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М6A– Пројекат 2 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 

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

22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 

среда и петак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата 
 

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

29. јануар 2008. у 10 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

01. новембар 2007. у 16 сати 
19. децембар 2007. у 16 сати 
 

 
 
 

Назив пројектног задатка: 

Студентски центар техничких факултета 

Наставник: 

проф. Бранислав Стојановић д.и.а. 

Сарадник у настави: 

Ивана Ракоњац  д.и.а.                                    

Број кабинета:  345 

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

Телефон:  011.32.18.726                                                                                                                                 Е-маил: 

 

Назив семинара 1:  Пројектантска пракса 

Руководилац семинара 1: проф. Бранислав Стојановић 

 

Назив семинара 2:  Пројектовање објеката јавне намене 

Руководилац семинара 2:  проф. Бранислав Стојановић 

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Максимални број студената за дати програм је 10. 
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Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ наставе је даљи развој пројектантских вештина студената, кроз суочавање са комплексним пројектним задатком у затеченој 
градској матрици. Настава се наслања на претходна знања студената из домена архитектуре, урбанизма и архитектонских 
технологија; као и других компатибилних сазнања. Циљ наставе је формирање става студената у односу на постојећу структуру 
блока као и изналажења разних модела за примену у оваквим околностима. Очекивани завршни продукт је компетентни, 
актуелни, смели и оригинални одговор на задати проблем. 
Настава ће се одвијати у активном контакту студената и наставника.  
 

Пројектни задатак: 

Центар пратећих садржаја техничких факултета унутар факултетског комплекса између Булевара Краља Александра, 
Карнеџијеве, Краљице Марије и Рузвелтове. Обавезни саржаји: студентски тетатар, библиотека, вишенаменске сале, 
мултимедијални простори, изложбени простори, радионице, простори за релаксацију... 
 

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. 

 

 

 

нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 Упознавање Прелиминарни концепт У договору са наставником У договору са наставником 

02 Прелиминарни концепт Прелиминарни концепт   

03 Програмска клаузура Разрада концепта   

04 Разрада концепта Идејно решење   

05 Идејно решење Идејно решење   

06 Финализација Финализација   

07 1. Колоквијум: Измене концепта   

08 Разрада пројекта Разрада пројекта   

09 Разрада пројекта Разрада пројекта   

10 Разрада пројекта Разрада пројекта   

11 Разрада пројекта Разрада пројекта   

12 Финализација Финализација   

13 Презентација Презентација   

14 2. Колоквијум: Финална презентација   

 

 

Обавезна литература: 

Библиотека Архитектонског факултета 

Препоручена литература: 

Библиотека Архитектонског факултета 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова 
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Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 

компетенција. 

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  пројекат 25 

колоквијуми 10 + 20 + 30 = 60 усмена одбрана пројекта 5 

семинари 10 писмени елаборат  

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 


