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План рада 
 

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: 

Консултације са ментором: једном недељно-2 сата 
Консултације са члановима менторске комисије: једном или два пута недељно од 1 до 2 сата, у договору са 
наставницима. 

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: 

ИНТЕГРИСАНИ  ПРОСТОРИ ПОСЛОВАЊА- АРХИТЕКТУРА,ЕКОЛОГИЈА 

Наставник: 

доц. Дејан Милетић  

Број кабинета: 237 

Време за консултације са студентима: среда 10 часова 

Телефон: 011-3218-737                                                                   Е-маил: 

 

2. члан менторске комисије: 

доц. Жикица Текић 

Број кабинета:... 

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

3. члан менторске комисије: 

доц. Александра Ђукић  

Број кабинета: ... 

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 задатку. 
 
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 курса је развој и стицање архитектонских и урбанистичких знања и вештина, развијање вештина структуирања простора са 
аспекта флексибилности  и потребе коришћења знања из других дисциплина. 
 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Тематски оквир: ИНТЕГРИСАНИ  ПРОСТОРИ ПОСЛОВАЊА- АРХИТЕКТУРА,ЕКОЛОГИЈА 
Тема курса је усмерена ка променама које су настале крајем 20.века у организацији пословних објеката.Циљ је успостављање 
односа између артефицијелног и  природног окружења са истраживањем нових могућности  формирања флексибилних 
просторних структура. Истовремено се инсистира на препознавању мере интердисциплинарности, посебно у оквирима 
социологије, економије, екологије. 
 
Просторни оквир би требали да дефинишу сами студенти као резултат анализа и истраживања првенствено везаних за контекст 
и услове еколошки одрживе архитектуре.  
 

Метод рада на мастер пројекту: 

Теза мастер пројекта: 
- разматрање теоријског оквира теме и анализа теоријских извора и релевантне литературе 
- анализа пројектне и планске документације 
- анализа контекстуалних условљености локације 
- компаративна анализа примера из архитектонске праксе 
- методи научног  истраживања: историјско-интерпретативно истраживање 
- метод истраживања кроз пројекат 
- синтеза програмско-пројектних аспеката 

Мастер пројекат: 
- методи архитектонског и урбанистичког пројектовања 
- методи презентације и визуелизације пројекта 

Исход рада на мастер пројекту: 

Разумевање друштвеног контекста под који се подводи грађена средина, ергономских и просторних захтева и питања једнакости 
и доступности. 
Способност да прикупи информације, дефинише проблеме, примени анализе и критичко просуђивање и формулише стратегије за 
акцију.  
Способност за формирање пројектног задатка кроз дефинисање потреба друштва, корисника и клијената, и за истраживање и 
дефинисање контекстуалних и функционалних захтева за различите типове изграђених средина. 
Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака. 
Адекватно познавање урбанистичког пројектовања, планирања и других вештина укључених у процес пројектовања. 
 

 

Препоручена литература: 

OFFICE BUILDINGS A DESIGN MANUAL, HASCHER,JESKA,KLAUCK,BIRKHAUSER,BASEL-BERLIN-BOSTON 2002. 

ADMINISTRATIVNE ZGRADE, OSNOVNA SAZNANJA I DIMENZIONALNE PREPORUKE,M.PAVLOVIC 

THE EUROPEAN OFFICE-OFFICE DESIGN AND NATIONAL CONTEXT,JURIAAN VAN MEEL,ROTTERDAM 2000. 

 

 

Начин одбране (садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из посебних 
области): 
 
Писана теза, графички и просторни приказ, усмена одбрана (навести формате текста, размере цртежа и макета) 

Теза мастер пројекта 

Разматрање и образложење теоријских, програмских и просторних аспеката пројекта у односу на задату тему. Испит се састоји од 

писаног рада и усмене одбране тезе мастер пројекта пред комисијом. 

Садржај елабората 

Писани рад: 

Око 8000 речи, формат А4, фонт Times New Roman 11, једноструки проред текста, уз графичке прилоге, илустрације, 

фотографије, табеле и дијаграме. 

Структура рада: 

- Апстракт са кључним речима. 

- Увод: образложење премета рада, теоријски оквир рада, циљеви и методи рада, осврт на претходна истраживања и 

литературу у односу на задату тему. 

- Анализа друштвено-историјских условљености и архитектонско-урбанистичких параметара на локацији, планске и 
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архивске документације, као и упоредна анализа са релевантним примерима из савремене архитектонске праксе. 

- Разматрање потенцијалних просторно-програмских решења, дефинисање и валоризација концепта. 

- Образложење резултата истраживања и дефинисање програмског и просторног концепта рада. 

- Детаљни програм пројекта са релевантним архитектонско-урбанистичким параметрима. 

- Библиографија: извори и литература. Извор илустрација.  

Усмена одбрана тезе: 

Power Point презентација пред испитном комисијом. 

Мастер пројекат: 

Идејни архитектонско урбанистички пројекат. Испит се састоји од пројектног елабората и усмене одбране пројекта. 

Садржај елабората: 

- Урбанистичко решење: шира и ужа ситуација Р 1:2500 / 1:5000 и Р 1:1000. 

- Идејно архитектонско-урбанистичко решење Р 1:500. 

- Идејни архитектонски пројекат: основе, пресеци, изгледи објекта Р 1:100 / 1:200. 

- Елементи материјализације. 

- Макете архитектонско-урбанистичког решења и архитектонског пројекта Р 1:500 и Р 1:100 / 1:200 

- Додатни графички прилози: образложења програмског и просторног концепта, 3Д модели, фотографије итд. 

Критеријуми оцењивања: 

Рад студената се вреднује континуално током семестра. Од студената се очекује да редовно похађају све сегменте наставе и 
активно учествују у дискусијама, презентацијама и разради пројеката у студију. 
Основни критеријуми за бодовање: 

- степен ангажовања и напредак у раду 
- самосталност и иновативност 
- склоност ка истраживању и критичком расуђивању 

Мастер теза: 
- способност дефинисања циљева и поступака за њихову реализацију 
- критичко коришћење извора и теоријских референци 
- способност синтезе прикупљених података и грађе 
- теоријско расуђивање и способност за доношење адекватних закључака 
- садржајност и систематичност рада 

Мастер пројекат: 
- способност да се општи тематски оквир задатка и теоријски закључци рада примене у процесу архитектонско-

урбанистичког пројектовања 
- способност да се међусобне условљености друштвених, урбанистичких и архитектонских аспеката ширег и ужег 

окружења синтетизују и њихов утицај сагледа и примени на конкретном архитектонском пројекту 
- иновативност у решавању специфичних архитектонских проблема 
- инвентивност и оригиналност пројекта  

- реалистичност, рационалност и компетентност пројекта 

 
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 
 

50п 
 

активности у току семестра 50п 

писани елаборат 
 

40п 
 

графички и просторни приказ 
пројекта 

40п 
 

усмена одбрана тезе 
 

10п усмена одбрана пројекта 10п 

укупно 
 

највише 100п укупно највише 100п 
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Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 


