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План рада 
(попуњава наставник и предаје Руководиоцу Већа друге године дипломских студија 25.децембра 2008. у 16 сати) 

 

Назив предмета:  
 

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

Година студија:  

4. семестар дипломских академских студија - мастер, 2008/09 

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: 

01. – 03. јула 2009.  

Термини одбране тезе мастер пројекта: 

30.марта – 04.  априла 2009. 

 

Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта: 

Адаптивне Формације, Лука Београд 

Наставник: 

Ђорђе Стојановић 

дипл. инг. арх., МАrch AA, MSc LSE, ARB 

Број кабинета: 238 

Време за консултације са студнтима (једном или два пута недељно најмање од 2 до 4 сата): Среда 10-14 сати 

Телефон:                                                                                                                                   Е-маил: ds@4ofseven.com 

 

2. члан менторске комисије: 

Проф Драгна Базик (предлог) 

Број кабинета: 

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

3. члан менторске комисије: 

Проф Миодраг Несторовић (предлог) 

Број кабинета: 

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

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Посебна знања и вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку:  
1.Заинтересованост  2.Креативност 3.Информисаност 4.Елементарано познавање енглеског језика 5.Основно разумеавње 
техника дигиталног и аналогног моделовања  6.Употреба електронске поште  7.Вештине за претрагу по интернету   
 
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. 
 

неопходно је послати пријаву као пдф на адресу  ds@4ofseven.com 
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Циљеви и приступ мастер пројекту: 
http://fourof7.blogspot.com/ 
 
Оснвовни циљ је рад са просторном формом, што подразумава обраду релевантних информација и формулацију радне 
стратегије. 
 
У контексту глобалних промена, посебно ћемо се бавити параметрима који сугеришу флексибилне и адаптивне (прилагодиве) 
начине организовања простора. Прихватићемо пролазност као саставну карактеристику организационе логике, а затим тестирати 
формалне конфигурације према њиховим способностима да се прилагоде и еволуирају. Излетима у области ван основног домена 
архитектуре, као што су на пример биологија, математика, информатика или нешто друго, покушаћемо да поставимо иновативне 
приступе и методе рада са просторном формом. 
 
Студио ће неговати свеобухватни приступ са обједињеним разматрањем архитектонских и урбанистичких аспеката; и критичком 
дистанцом од концепције базиране на типолошкој класификацији. 
 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Полигон за тестирање идеје о флексибилним и адаптибилним формацијама је територија површине 110На на обали Дунава коју 
још увек окупира Лука Београд.  Током семестра радићемо паралелно са градским властима, просторним планерима и у сарадњи 
са организацијом инвеститора. На самом почетку семестра имаћемо прилику да се детаљно упознамо са актуелним пројектом 
архитеката  Daniel Libeskind + Jan Gehl и тимом који стоји иза пројекта. 
 
Егзактни просторни оквири пројекта биће дефинисани индивидуално као део стратегије сваког кандидата засебно и могу 
варирати по величини и карактеру. На пример, могуће је узети у разматрање читаву област; или на посебне сегменте; или 
појединачне објекте. 
  

Метод рада на мастер пројекту: 

Методолошки оквир за стварањe индивидуалног односног сопственог стила у постављању архитектонских стратегија 
подразумева технике/протоколе за доследно превођење иформације у просторну форму.  
 

Исход рада на мастер пројекту: 

Прегледати списак референци у додатку на крају документа и навести оне које сматрате најбитнијим   

 

 

Препоручена литература: 

Краћи списак литературе корисне за рад на мастер пројекту. 

 III biothing::alisa andrasek:::architecture::design::computation http://www.biothing.org/ III Material Systems Organization 
http://www.materialsystems.org/ III jeneratiff http://www.dritsas.net/doku.php II theverymany http://www.theverymany.net/ III  

o p e n S y s t e m s http://www.opensys-log.com/  III Thomas Wingate – Architecture http://www.wingate.se/  III :: EcoLogicStudio :: 
http://www.ecologicstudio.com/v2/index.php III SJET http://sjet.us/  III tobesch.de http://www.tobesch.de/dokuwiki/doku.php?id=home  III 

EZCT Architecture & Design Research http://www.ezct.net/ III AlgoRhythm Technologies http://www.milgo-
bufkin.com/algorhythms/index.html  III Kokkugia http://www.kokkugia.com/ III Proxy design : fabrication : visualization : software 

http://www.proxyarch.com/  III Axel Kilian http://www.axelkilian.com/  III Aranda\Lasch http://www.arandalasch.com/  III  
4-pli http://www.4-pli.com/about.php III REAS.com / C.E.B. Reas http://reas.com/  III LABDORA -Design Office for Research of 

Architecture http://www.labdora.com/index-proj.html  III Mos http://www.mos-office.net/  III Grasshopper http://grasshopper.rhino3d.com/  
III Rhino Wiki http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/RhinoHome.html III SmartGeometry http://www.smartgeometry.com/   

 

 

 

Начин одбране: 
 
Писана теза формат А4, графички и просторни приказ формат А3, макете у одоговрајућор размери, усмена одбрана. Тачан 
списак прилога и нјихове размере биће дефинисани као део индивидулне стратегије сваког кандидата. 
 

Критеријуми оцењивања: 

Укупна оцена студента на мастер пројекту биће формирана на основу партиципације у наставном програму током семестра, 
квалитета тезе и коначног пројекта у виду идејног решења, као и усмене презентације 

http://fourof7.blogspot.com/
http://www.biothing.org/
http://www.materialsystems.org/
http://www.dritsas.net/doku.php
http://www.theverymany.net/
http://www.opensys-log.com/
http://www.wingate.se/
http://www.ecologicstudio.com/v2/index.php
http://sjet.us/
http://www.tobesch.de/dokuwiki/doku.php?id=home
http://www.ezct.net/
http://www.milgo-bufkin.com/algorhythms/index.html
http://www.milgo-bufkin.com/algorhythms/index.html
http://www.kokkugia.com/
http://www.proxyarch.com/
http://www.axelkilian.com/
http://www.arandalasch.com/
http://www.4-pli.com/about.php
http://reas.com/
http://www.labdora.com/index-proj.html
http://www.mos-office.net/
http://grasshopper.rhino3d.com/
http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/RhinoHome.html
http://www.smartgeometry.com/people.htm
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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. Архитектонско-урбанистичког или 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. Архитектонско-урбанистичко или 
урбанистичко идејно решење са 
елементима идејног пројекта из 
посебних области  

поена 
100 

активности у току семестра 
 

40 
 

активности у току семестра 40 

писани елаборат 
 

50 
 

графички и просторни приказ 
пројекта 

50 
 

усмена одбрана тезе 
 

10 усмена одбрана пројекта 10 

укупно 
 

100 укупно 100 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 


