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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: 

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: 

Тематски оквир : Архитектура и култура / просторно програмске екстензије 
Просторни оквир : Ужи центар Београда 
 

Наставник: 

Професор Михаило Тимотијевић 

Сарадник : с.стр.сар. Зоран Абадић 

Број кабинета: 244 

Време за консултације са студeнтима : уторак од 10 до 14 сати 

Телефон:  011 3218 744                          Е-маил: tika@arh.bg.ac.yu 

 

2. члан менторске комисије: 

Проф др Лидија Ђокић 

Број кабинета: 304                                  Телефон:  011 3317190 

Време за консултације са студентима: према договору са професором 

3. члан менторске комисије: 

Доц. др Александра Ступар 

Број кабинета: 305                                  Телефон:  011 3218 769 

Време за консултације са студентима: према договору са наставником 

 

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: 
 
Основни циљ наставног процеса је да се арх. урб. пројектовање сагледа у ширем контексту проблематике савремене метрополе.  
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана до техничких модела изградње објеката и 
(или) простора. 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних и дипломских академских студија како на 
нивоу истраживања тако и на нивоу пројектовања. 
  

Tематски оквир мастер пројекта: 

Значајан број планираних пројеката у Европским градовима сусреће се са трансформацијом постојећих изграђених форми. 
Надограднје и реконструкције резултирају у више фрагментарној и комплексној архитектури. 
Трансформација постојећих структура и ширење програма у новим димензијама осећајности за унутрашњи простор и 
контекстуалност заузима све значајније место за ангажман архитекте. 
Процеси урбане обнове Београда иако присутни нису још увек захватили поједине градске средине а поготово микроцелине као 
што су значајни објекти архитектонског наслеђа са садржајима културе. 
Кандидати кроз мастер пројекат треба да истраже конкретан програм, позицију као и контекст који ће допринети да се кроз 
конкретне пројекте симулира могућа стварност у духу новог времена. 
 

Метод рада на мастер пројекту: 

Теза : Писани / Визуелни есеј из области феномена форме у архитектури 
Пројекат : Архитектонско урбанистички просторни модел средине 
 

Исход рада на мастер пројекту: 

Способност и вештина истраживања кроз пројекат 

 Самостално конципирање тематског оквира задатка 

 Дефинисање елемената истраживања кроз пројекат 

 Формулисање и примену одговарајућег методолошког поступка 
 

 

 

Препоручена литература: 

Abalos and Herreros, 2000., Recycling Madrid, Madrid, Actar 
Ken Smith, 2006., Landsscape Architect – Urban projects, New York Princeton 
The factories, 2001., Conversions for urban culture, Saint-Ouen.F. Birkhauser 
Miško Šuvaković, 2007., Konceptualna umetnost, Novi Sad, Muzej MSU Vojvodine 
 

http://   Steven Hall,   Toyo Ito,  OMA - Rem Kolhass,  David Chipperfield,  MVRDV,  Dominigue Perrault,  Wiel Arets 

 

 

 

Начин одбране : 
(садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из посебних области): 
 
1. Теза у форми писаног и визуелног есеја (обима 5 400 карактера + 3 А4 формата / филм)  
1.1. Идентификација и објашњење теме у односу на задати шири тематски оквир  
1.2. Анализа филозофко-естетског и феноменолошко-социолошког контекста пројекта  
1.3. Формулација просторно-програмских елемената пројекта  
1.4. Истраживање и визуелизација форме  

 
2. Идејно архитектонско-урбанистичко решење  
2.1. Ситуација 1: 500  
2.2. Пројекат 1: 200 
2.3. Фрагмент ентеријера – споља/унутра  
2.3. Макете  
2.4. Карактеристичан детаљ материјализације 

 
3. Усмена одбрана пројекта  
Power Point презентација 
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Критеријуми оцењивања: 

Рад студента 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 и систематичност рада  
2. Рационалност и компетентност пројекта  
3. Инвентивност и оригиналност пројекта  
4. Општи естетски/визуелни квалитет пројекта и презентације  
 
Обавезе студента се састоје 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 
 

30п 
 
 

активности у току семестра 30п 
 

писани елаборат 
 

60п 
 
 

графички и просторни приказ 
пројекта 

60п 
 
 

усмена одбрана тезе 
 

10 п усмена одбрана пројекта 10 п 

укупно 
 

највише 100п укупно највише 100п 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 


