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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: 

ОБЈЕКАТ КУЛТУРЕ – ремоделација, реконструкција и пренамена 

Наставник: 

Доц. Дејан Миљковић 

Број кабинета: 251 

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

Телефон:                                                                                                                                   Е-маил: 

 

2. члан менторске комисије: 

Доц. Зоран Ђукановић 

Број кабинета: 011 

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

3. члан менторске комисије: 

Проф. др Миодраг Несторовић 

Број кабинета: 348а 

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.)  
 
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. 

 



 2 

Циљеви и приступ мастер пројекту: 
 
Ремоделација, реконструкција и пренамена пројекта у објекат културе који је интегрисан у урбаном ткиву. 
Рад на задатку заснован је на постојећем пројекту са Kурса М6-А. 
 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

ОБЈЕКАТ КУЛТУРЕ – ремоделација, реконструкција и пренамена 
Интердисциплинарним деловањем из области архитектуре, урбанизма, технологије и уметности студенти ће истраживањем 
контекста и студија случаја дефинисати поље деловања и радити на изради сопственог задатка. 
 

Метод рада на мастер пројекту: 

1) израда пројектно - програмског дела задатка / тезе 
2) израда архитектонско - урбанистичког пројекта 
 
Истраживање промене форме и функције кроз предходно пројектовану структуру. 
Анализа постављеног концепта и однос са темом. 
Редефинисање концепта. 
 

Исход рада на мастер пројекту: 

Способност за развијање транс - дисциплинарног разумевања 
Капацитет ѕа активно прилагођавање променама ситуације 
Разумевање метода истраживања и припреме пројектног задатка   
 

 

 

Препоручена литература: 

... 

 

 

Начин одбране (садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из посебних 
области): 
Теза мастер пројекта се састоји од писаног текста и илустрација (фотографије, цртежи). 
Архитектонско - урбанистички пројекат се састоји од свих карактеристичних графичких прилога (ситуација, основе, пресеци, 
изгледи, детаљи) и просторног модела. 
 

Критеријуми оцењивања: 

Оцена ће се формирати на основу активности у току семестра и квалитета обављеног задатка. 

 
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 
 

30 

 
активности у току семестра 30 

писани елаборат 
 

60 

 
графички и просторни приказ 
пројекта 

60 

 

усмена одбрана тезе 
 

10 усмена одбрана пројекта 10 

укупно 

 

100 укупно 100 
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Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 
 


