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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: 

ДИЈАЛЕКТИКА СПОЉАШЊЕГ И УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ПОСТОЈЕЋЕМ ГРАДСКОМ ТКИВУ- "УРБАНА АКУПУНКТУРА" 

Наставник: 

проф. Тамара Шкулић 

Број кабинета: 252 

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

Телефон:      0113218752                                                                         Е-маил: tamara.skulic@gmail.com 

 

2. члан менторске комисије: 

проф.др.Михајло Самарџић  

Број кабинета: 349 

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

3. члан менторске комисије: 

проф.др.Владан Ђокић  

Број кабинета: 343 

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. 
 
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.)  
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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: 
 

Основни циљ рада на мастер пројекту је да студент овлада сложеним пројектантским поступком тако што ће прво 
прикупити знања из релевантих области везаних за конкретан пројектантски проблем, а затим ослоњен на та 
сазнања испитивати креативне и инвентивне приступе у пројектовању кроз програмско-просторне реализације. 
 
Радом на пројекту студент се оспособљава за решавање сложених пројектантских проблема, препознавањем 
разноврсних аспеката који простор укључју у социо-културни и економски развој друштва. 
Развија се способност студента да формира критички став према постојећим теоријским и практичним начелима 
професије и формулише сопствене пројектантске стратегије. 
 
Рад у студију има тежиште на темама које повезују архитектуру спољашњег и унутрашњег простора - посебно на  
усвајању знања о примени материјала и светлу као средствима остваривања концепта у архитектури. 
 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Тематски и просторни оквир студенти одређују сами тако да  кроз избор теме и локације у градском ткиву  
представе лично виђење комплексности односа спољашњег и унутрашњег простора у архитектури.  
 
Дијалектика спољашњег и унутрашњег може се тумачити кроз различите аспекте: просторни, психолошки, 
социолошки, филозофски... 
Флексибилност и пропустљивост мембране/фасаде, однос затеченог и новог, као и однос унутрашњег простора 
објекта према окружењу неке су од тема које ће се обрађивати како у теорији тако и кроз пројекат. 
 

Метод рада на мастер пројекту: 

Настава се одвија кроз комбинацију предавања, дискусија, анализа случајева и презентација. 
Рад на пројекту је организован по методу истраживања кроз пројекат. Студент кроз теоријску анализу дефинише 
пројектантски проблем којим се бави и самостално испитује пројектантске стратегије које га могу регулисати. 
 
Исход рада на мастер пројекту: 

Способност да прикупи информације, дефинише проблеме, примени анализе и критичко просуђивање и 
формулише стратегије за акцију. 
Способност да размишља просторно у истраживању пројектантског решења. 
Способност да помири дивергентне факторе, интегрише знања и примени вештине у креирању пројектантског 
решења. 
Разумевање односа између људи и грађевина, између грађевина и њиховог окружења, као и потребе за 
повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером; 
Разумевање питања историјског наслеђа у изграђеној средини; 
Свест о везама између архитектуре и других креативних дисциплина 

 

Препоручена литература: 

Taylor, Mark and Preston, Julieanna eds.: INTIMUS: Interior Design Theory Reader, Chihester, England: Wiley-
Academy, 2006. 

Bašlar, Gaston: Poetika prostora, Gradac, Čačak, 2005. 
Kengo Kuma: Anti-Object, Chikuma Publishing, Tokyo 2000. 

* препоручена литература биће доступна у студију, а додатна литература ће бити дата индивидуално, у зависности 

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

Теза мастер пројекта садржи текстуални део и прилоге по избору који образлажу тему архитектонског пројекта и 
њен теоријски оквир.  
Други део рада је идејни архитектонски пројекат са елементима урбанистичко-архитектонскох идејног пројекта или 
идејног пројекта ентеријера. Формат и количина прилога графичког елабората биће прописани индивидуално у 
договору са студентом у зависности од поставке тезе, избора теме и локације.  
Испит се састоји од презентације елабората, макета у одговарајућој размери и усмене одбране. 
 

Критеријуми оцењивања: 

Вреднује се аналитичност, креативни поступак и инвентивност пројектантских приступа и решења, као и 
континуалан рад и активно учешће у настави. 
Студент своје компетенције потврђује предајом свих задатака предвиђених програмом у назначеном року и 
активним учешћем у дискусијама у студију. 
 

 
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 
 

40п 
 

активности у току семестра 40п 
 

писани елаборат 
 

50п 
 

графички и просторни приказ 
пројекта 

50п 
 

усмена одбрана тезе 
 

10 п 
усмена одбрана пројекта 

10 п 

укупно 
 

100п 
укупно 

100п 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 


