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ТЕКСТ ЗА НАСЛОВНУ СТРАНУ 
МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар дипломских академских студија, 2008/09 

 
М9.1. Теза мастер пројекта - 10 ЕСПБ 
М9. 2. Архитектонско-урбанистички или урбанистички пројекат – 20 ЕСПБ 

 

УПУСТВО 
 
Садржај мастер пројекта 
 

Мастер пројекат представља рад у коме студент повезује све стечена знања и вештине, показује да влада 
процесом истраживања, концепуализације, пројектовања и материјализације сложених урбанистичких или 
архитектонско-урбанистичких целина. По правилу, задаци мастер пројекта су синтезни.  
 
Мастер пројекат садржи три дела са јасно препознатљивим истраживачким и апликативним компонентама:  
1) истраживачки део, подразумева дефинисање пројектног задака и теме пројекта– писану тезу мастер 
пројекта,  
2) графички и просторни приказ архитектонско-урбанистичког или урбанистичког идејног решења са додатним 
елементима идејног пројекта из посебних области пројектовања, технологије, окружења, културе, 
комуникације, управљања и норматива, које дефинише ментор  
3) усмену јавну одбрану мастер пројекта пред менторском комисијом.  
 
Током рада студент треба да покаже висок степен самосталности у свим фазама пројекта од дефинисања 
пројектног задатка до завршне одбране. 
 
Теза мастер пројекта захтева од студената да, на основу веома отвореног тематског и просторног оквира 
задатог од стране ментора, истражи контекст и обради специфичне аспекте задатка, успостави програмску 
стуктуру пројекта, као и да јасно дефинише пројектни задатак и тему пројекта на основу којих ће приступити 
изради пројекта. Од изузетне важности је креативни однос тезе мастер пројекта према савременим 
тенденцијама у архитектури, као и критички  однос према локалном окружењу у коме настаје пројекат. 
 
Кроз рад на идејном решењу урбанистичке или архитектонско-урбанистичке целина са елементима идејног 
пројекта студент се оспособљава да, на основу тезе мастер пројекта и самостално развијеног пројектног 
задатка са програмом, повезује теоретска становишта и практично деловање, примењује савремене 
архитектонска схаватања, успоставља аутентичне методе пројектовања, доноси самосталне одлуке и 
проналази оригиналне одговоре на проблеме који настају током процеса пројектовања. 
 
Усмена јавна одбрана мастер пројекта пружа прилику студентима да успоставе одговарајућу комуникацију не 
само са менторком комисијом која је пратила његов рад већ и са разноврсним аудиторијом који присуствује 
одбрани. 
 
Студијска правила мастер пројекта 
 

Услов за упис су положени сви пројектни модули на дипломским академским студијима (М4, М5, М6). 
Студенти који нису стекли услов да упишу мастер пројекат у семетру, могу га поново уписати поново тек у 
пролетњем семестру наредне школске године. 
Студтенти раде мастер пројекат у менторском студију. 
Менторски студио води један наставник – ментор мастер пројекта. 
Менторски студио има најмање 5, а највише 10 студената. 
Ментор организује менторску комисију са по једним чланом из сваког департмана, изузев департмана 
ментора. 
Ментор може бити члан менторске комисије коју, као ментор, организује члан његове менторске комисије. 
Ментор може бити члан и других менторских комисија. 
Наставник може бити члан максимално у 4 менторске комисије. 
Менторска комисија се успоставља на почетку семестра и прати рад студента током целог семестра.  
На јавну усмену одбрану студента ментор може да позове додатног, гостујућег члана менторске комисије који 
није запослен на факултету. 
Гостујући члан менторске комисије има иста права и обавезе на усменој одбрани као и остали чланови 
менторске комисије. 
Ментори дају тематски и просторни оквир пре почетка семестра на основу којих студенти бирају ментора. 
Уколико је број пријављених студента већи од десет, ментор има право да бира студенте са којима ће радити 
на основу посебних критеријума које наводи у својој пријави. 
На основу тематског или/и просторног оквира  студент дефинише пројектни задатак. 
Рад на мастер пројекту траје 21 недељу. 
Сваки студент добија од ментора  јединствени студентски картон у коме се прати његов рад на мастер 
пројекту. 
Сваке недеље студент има обавезне полусатне консултације са ментором и петнаестоминутне са сваким 
чланом менторске комисије. 
Консултације се одвијају у наставничким кабинетима у терминима које одреде наставници пре почетка 
семестра. 
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Долазак на консултације бележи се у студентов картон. 
У току првих 6 недеља студент спроводи истраживање на основу кога саставља тезу мастер пројекта. 
Теза мастер пројекта обрађује шири технички, уметнички, социјални , психолошки, економски, културни и др. 
контекст пројекта, као и поједине специфичне аспекте пројектовања, на основу којих се дефинише пројектни 
задатак и тему пројекта. 
Теза мастер пројекта садржи најмање два табака текста и додатне графичке илустрације или фотографије. 
Седме недеље студент брани тезу пред својом менторком комисијом. 
Менторска комисија оцењује тезу, одобрава студенту даљи рад на пројекту или га упућује на дораду тезе. 
Студенти, којима је одобрена писана теза, могу да наставе рад на њој све до усмене одбране мастер пројекта. 
Уколико менторска комисија утврди да теза није на нивоу комплексности која се подразумева у мастер 
пројекту студент добија две недеље да тезу доради. 
Девете недеље студенти који нису добили одобрење да наставе рад на пројекту бране дорађену тезу. 
Двадесете недеље, дан пре почетка свих усмених одбрана, сви графички и просторни прикази мастер пројекта 
постављају се на зидове факултета на јавни увид. 
Двадесте недеље студент износи јавну усмену одбрану мастер пројекта пред својом менторском комисијом. 
Услов за излазак на јавну одбрану мастер пројекта поред завршеног мастер пројекта су положени сви испити 
предвиђени студијским програмом дипломских академских студија. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује ментор у договору са менторском комисијом. 
Студенти који без легитимног оправдања, не предају рад на време, изостану са јавних усмених одбрана 
пројеката или не добију пролазну оцену уписују нови програм мастер пројекта у пролетњем семестру наредне 
школске године и понављају читав процес од почетка до јавне усмене одбране у јулу. 
 
Термински план мастер пројекта 

 
Ментор мастер пројекта предаје Руководиоцу Већа друге године дипломских студија  испуњену пријаву 25. 
децембра 2008 у 16 сати  
Презентација мастер пројеката обавља се на сајту факултета од 14. јануара 2009. године. 
Пријављивање студената је у понедељак 02. фебруара 2009. у 12 сати у кабинетима ментора 
Приликом пријаве студенти достављају: једну А4 страницу са својим курикулумом, портфолио и изјаву. 
Сваки студент може да се пријаве само код једног ментора. 
Уколико се један студент пријави код више ментора биће кажњен. 
Менторски студио прима највише 10, а најмање 5 студената. 
Уколико је број пријављених студента већи од десет, ментор има право да бира студенте са којима ће радити 
на основу критеријума које наводи у пријави. 
Сви ментори достављају спискове студената и број слободних места за свој мастер пројекат администратору 
факултетског сајта у петак у 06. фебруара у 10 сати да би он био објављен истог дана. 
Сви ментори објављују списак примљених студената на свој мастер пројекат на вратима кабинета у 
понедељак 09. фебруара у 12 сати. 
Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала места рангирањем 
ментора од 1-5 у другом кругу и предајом попуњеног обрасца студенској служби у петак 13. фебруара у 10 
сати. 
Рачунар расопрећује студенте код ментора на основу просечне оцене из модула М4. М5 и М6. 
Коначни спискови студената објављују се у понедељак  16. фебруара 2008.  
Одбрана тезе пред менторском комисијом је 7. недеље у семестру. 
Јавна усмена одбрана мастер пројекта је 20. радне недеље у среду, четвртак и петак. 
  
*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. 

 

 
** НАКНАДНО ПРОВЕРИТИ СА СТУДЕНТСКОМ СЛУЖБОМ СВЕ ТЕРМИНЕ
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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: 

ПРАЗНИНА - НОВА ЈАВНА ШАНСА 

Истраживање варјантних архитектонско урбанистичких решења за простор  у средишту града који 

настаје после гашења и продаје Индустије кугличних лежајева (ИКЛ) у Београду 

Наставник: 

В.ПРОФ. ВЛАДИМИР ЛОЈАНИЦА 

АСС. СРЂАН МАРЛОВИЋ 

Број кабинета:  239 

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

УТОРКОМ И ЧЕТВРТКОМ  14-16 ч. – (предлог) 

Телефон:           011  3218739                                                                               Е-маил:   vlojanica@beotel.yu 

 

2. члан менторске комисије: 

ДОЦ. МР. АЛЕКСАНДРА ЂУКИЋ – (предлог) 

Број кабинета: 

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

термин за консултације са студентима ће бити накнадно објављен 

3. члан менторске комисије: 

ДОЦ. ДР. ЖИКИЦА ТЕКИЋ – (предлог) 

Број кабинета: 347 

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

термин за консултације са студентима ће бити накнадно објављен 

 

 

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.)  
 
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. 
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Циљеви и приступ мастер пројекту: 
 

ЦИЉ МАСТЕР ПРОЈЕКТА ЈЕ УНАПРЕЂЕЊЕ И ДОПУНА ЗНАЊА И ВЕШТИНА СТЕЧЕНИХ ТОКОМ СТУДИЈА, СА 
ПРАКТИЧНОМ ПРИМЕНОМ У КОМПЛЕКСНИМ И СЛОЈЕВИТИМ ГРАДСКИМ УСЛОВИМА, ВЕЋИХ ГРАДСКИХ 
ТЕМА – ПОТЕЗА, ЦЕЛИНА.  ДУБЉИМ ИСТРАЖИВАЊЕМ СЛОЈЕВИТИХ КОНТЕКСТУАЛНИХ УТИЦАЈА И 
КРЕАТИВНИМ ПРИСТУПОМ КОНКРЕТНИМ ПРОЈЕКТИНМ ЗАДАЦИМА ЦИЉ ЈЕ ДОЋИ ДО РЕШЕЊА КОЈА 
УНАПРЕЂУЈУ ГРАДСКУ СЛИКУ И ПРОГРАМСКИ ОПЛЕМЕЊУЈУ ДОСАДАШЊЕ ФУНКЦИЈЕ. 
ЦИЉ КУРСА ЈЕ УСМЕРЕН И НА ПРЕИСПИТИВАЊЕ МЕСТА И УЛОГЕ АРХИТЕКТЕ У СЛОЖЕНИМ РЕЛАЦИЈАМА 
ИЗМЕЂУ ПЛАНСКИХ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ УСЛОВЉЕНОСТИ, ЗАХТЕВА КОНКРЕТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПЛАНА И СОПСТВЕНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ САВЕСТИ И ОДГОВОРНОСТИ. 
 
 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

АКТУЕЛНИ АРХИТЕКТОНСКИ ТРЕНУТАК ОБЕЛЕЖЕН ЈЕ ИЗРАЗИТМ ТРЖИШНИМ, МЕРКАНТИЛНИМ НАЧИНОМ 
РАЗМИШЉАЊА ГДЕ ЈЕ У ПРВОМ ПЛАНУ ЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ИНТЕРЕС, МАКСИМАЛНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ЕФЕКАТ И ПРОФИТ. У ТАКВИМ УСЛОВИМА СВЕ ЧЕШЋЕ СЕ ЗАБОРАВЉА НА АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ, 
КВАЛИТЕТ ГРАДСКОГ АМБИЈЕНТА, ЛОГИКУ КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ПРИМЕРЕНУ МЕРУ, ДИМЕНЗИЈУ И 
РАЗМЕРУ ИНТЕРВЕНИЦИЈЕ. НА КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЈУ, СУОЧЕНИ СА НОВИМ РАСПОЛОЖИВИМ 
ПРОСТОРОМ У ГРАДСКОМ СРЕДИШТУ И ПРЕДИМЕНЗИОНИСАНИМ АПЕТИТИМА КЛИЈЕНТА КАО И ОШТРИМ 
ПЛАНСКИМ УСЛОВЉЕНОСТИМА, БИЋЕ ПОТРЕБНО КРИТИЧКИ, ПРОГРАМСКИ И ПРОСТОРНО, 
АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ДЕФИНИСАТИ НОВУ ЦЕЛИНУ И НЕ ПРОПУСТИТИ ШАНСУ ДА НОВА 
ПРАЗНИНА ПОСТАНЕ НОВИ ГРАДСКИ КВАЛИТЕТ. 
 

Метод рада на мастер пројекту: 

ТЕЖИШТЕ ПОСЛА БИЋЕ НА ИСТРАЖИВАЊУ ПУТЕМ ПРОЈЕКТОВАЊА. ИПАК, ПРВИ ПРИПРЕМНИ ДЕО БИЋЕ 
ПОСВЕЋЕН ИСТРАЖИВАЧКОЈ, КРИТИЧКОЈ  И КОНЦЕПТУАЛНОЈ ПРИПРЕМИ ПРАКТИЧНЕ ФАЗЕ.  
 
ТЕОРИЈСКИ ДЕО -  ТЕЗА МАСТЕР ПРОЈЕКТА ПРЕДВИЂА ИСТРАЖИВАЧКИ РАД НА КРИТИЧКОЈ АНАЛИТИЦИ 
ПОСТОЈЕЋИХ СМЕРНИЦА ЗАДАКА, АНЛИЗИ АКТУЕЛНОГ ДРУШТВЕНОГ И КУЛТУРОЛОШКОГ  ТРЕНУТКА, АНАЛИЗИ 
ЕКСТРЕМА МОГУЋНОСТИ И КАПАЦИТЕТА, СТУДИЈИ СЛУЧАЈА И ФОРМУЛАЦИЈИ ИНДИВИДУАЛНЕ ВИЗИЈЕ ТЕМЕ 
КРОЗ НАЧЕЛНЕ ПРОГРАМСКЕ И ЕСТЕТСКЕ СМЕРНИЦЕ ПОДРЖАНЕ ИНДИВИДУАЛНИМ ИСТРАЖИВАЊЕМ И 
ИСТРАЖИВАЊЕМ  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИТЕРАТУРЕ. РЕЗУЛТАТ ЈЕ ФОРМУЛИСАНИ ПРОЈЕКТНИ ПРОГРАМ, СМЕРНИЦЕ И 
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ  НА ПОСМАТРАНИ ПРОСТОР. 
 
ПРАКТИЧНИ ДЕО – ИЗРАДА МАСТЕР ПРОЈЕКТА – АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОГ РЕШЕЊА  НА ОСНОВУ  
ПОСТАВЊЕНОГ ПРОГРАМА. ТОКОМ РАДА ПРЕИСПИТИВАЋЕ СЕ И УСАВРШАВАТИ ПРЕТПОСТАВЉЕНИ  

ПОСТУЛАТИ КРОЗ РАЗВИЈАЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ РЕШЕЊА, ДИСКУСИЈУ, ЊИХОВО ПОРЕЂЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ СВЕ ДО КОНАЧНОГ ОПРЕДЕЉЕЊА. 
 
 

Исход рада на мастер пројекту: 

ЗАВРШЕТКОМ ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА БУДУ У СТАЊУ ДА РАУМЕЈУ 
ПРОФЕСИЈУ АРХИТЕКТУРЕ И УЛОГУ АРХИТЕКТЕ У ДРУШТВУ, ДА ПРИМЕНЕ ЗНАЊЕ У РЕШАВАЊУ СЛОЖЕНИХ 
ПРОБЛЕМА СТРУКЕ У НОВОМ ИЛИ НЕПОЗНАТОМ ОКРУЖЕЊУ У ШИРИМ И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИМ ОБЛАСТИМА, 
ДА ВЛАДАЈУ ТЕХНИКАМА ПРИПРЕМЕ ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТИХ ПРОГРАМА И ДА НА 
ЈАСАН И НЕДВОСМИСЛЕН НАЧИН ПРЕНЕСУ ЗНАЊЕ, РЕЗУЛТАТЕ РАДА И НАЧИН ЗАКЉУЧИВАЊА СТРУЧНОЈ И 
ШИРОЈ ЈАВНОСТИ. 
 

 

 

Препоручена литература: 

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЋЕ БИТИ НАКНАДНО  ДАТ СТУДЕНТИМА У СТУДИЈУ  

 

 

Начин одбране (садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из 
посебних области): 
 
ИСПИТ СЕ САСТОЈИ ОД ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ТЕЗЕ, МАСТЕР ПРОЈЕКТА И УСМЕНЕ ОДБРАНЕ 
 
САДРЖАЈ ТЕЗЕ МАСТЕР ПРОЈЕКТА (НАЈМАЊЕ 20 СТРАНА ТЕКСТА – 5000 РЕЧИ ПЛУС ДОДАТНИ ГРАФИЧКИ 
ПРИЛОЗИ, ИЛУСТРАЦИЈЕ И ФОТОГРАФИЈЕ, ТАБЕЛЕ, ДИЈАГРАМИ И ДР.), ПРЕМА СЛЕДЕЋОЈ СТРУКТУРИ: 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТЕМЕ АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ТЕОРИЈСКИМ ОКВИРОМ ТЕМЕ, АНАЛИЗА 
ШИРЕГ ОКВИРА КОНТЕКСТА ПРОЈЕКТА : ИСТОРИЈСКИ, ПРОГРАМСКИ, ВРЕМЕНСКИ, ТЕХНИЧКИ, И ДР. И 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДАБРАНЕ ЛОКАЦИЈЕ СА АНАЛИЗАМА НЕПОСРЕДНОГ КОНТЕКСТА УРБАНЕ СТРУКТУРЕ И  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ИЗАБРАНОЈ ЛОКАЦИЈИ КАО И АНАЛИЗА ПЛАНСКЕ ДОКУМНТАЦИЈЕ, ЗАТИМ ТЕЗЕ И ПОСТАВКЕ 
КОНЦЕПТА ПРОЈЕКТА, ДЕТАЉНИ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТА И УПОРЕДНА АНАЛИЗА РЕЛЕВАНТНИХ ПРИМЕРА ИЗ 
САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТОНСКЕ ПРАКСЕ. 
МАСТЕР ПРОЈЕКАТ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТА СА ЕЛЕМЕНТИМА ИДЕЈНОГ 
ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ. ИСПИТ СЕ САСТОЈИ ОД ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЕЛАБОРАТА ПРОЈЕКТА И УСМЕНЕ 
ОДБРАНЕ. САДРЖАЈ ЕЧАБОРАТА: УРБАНИСТИЧКА СИТУАЦИЈА (Р1:1000), ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ (Р 
1:500), АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ (Р 1:200, 1:100), МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ 
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ПРОЈЕКТА И КАРАКТЕРИСТИЧНИ АРХИТЕКТОНСКИ ДЕТАЉИ, ФИЗИЧКИ МОДЕЛ УРБАНИСТИЧКОГ И 
АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШЕЊА У АДЕКВАТНИМ РАЗМЕРАМА И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА.  
 
НА ЗАВРШНИ ИСПИТ СТУДЕНТ ДОНОСИ И ПОРФОЛИО ПРОЈЕКТА НА А3 ФОРМАТУ + ЦД СА ДИГИТАЛНОМ ВЕРЗИЈОМ 
ПОРТФОЛИА И ФОТОГРАФИЈАМА МАКЕТА. (ОВИ МАТЕРИЈАЛИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ СТУДЕНТИМА).  

 

Критеријуми оцењивања: 

РАД СТУДЕНАТА СЕ ВРЕДНУЈЕ КОНТИНУАЛНО ТОКОМ СЕМЕСТРА КРОЗ БОДОВАЊЕ РЕДОВНИХ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
ПРОЈЕКТА И КОНАЧНО БОДОВАЊЕ РАДА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ.  
ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА СВА БОДОВАЊА СУ: 1. САДРЖАЈНОСТ, СИСТЕМАТИЧНОСТ И СВЕОБУХВАТНОСТ РАДА 
2. РАЦИОНАЛНОСТ, ЛОГИЧНА ЗАСНОВАНОСТ И КОМПЛЕТНОСТ ПРОЈЕКТА. 3. ИНВЕНТИВНОСТ И ОРИГИНАЛНОСТ 
РЕШЕЊА. 4. ОПШТИ ЕСТЕТСКИ/ВИЗУЕЛНИ КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТА И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ. 
ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА СЕ САТОЈЕ У РЕДОВНОМ ПОХАЂАЊУ СВИХ СЕГМЕНАТА НАСТАВЕ, АКТИВНОМ УЧЕШЋУ У 
СВИМ ВИДОВИМА НАСТАВЕ И РЕДОВНОМ РАДУ НА РАЗВИЈАЊУ ПРОЈЕКТА И ПАРАЛЕЛНОМ СТИЦАЊУ 
ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА. 

 
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 
 

мин од 0п до 30п 
 

активности у току семестра мин од 0п до 30п 
 

писани елаборат 
 

маx од 0п до 60 графички и просторни приказ 
пројекта 

маx од 0п до 60п 
 

усмена одбрана тезе 
 

од 0п до 10 п усмена одбрана пројекта од 0п до 10 п 

укупно 
 

највише 100п укупно највише 100п 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 


