
 
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: 
Здравствени објекти – Клинички центар Београд 

Наставник: 

Бранислав Митровић 

Број кабинета: 344 

Време за консултације са студнтима: петак 13-17h 

Телефон:   011 321 87 24                                                                                             Е-маил: kab344@gmail.com 

 

2. члан менторске комисије: 

др Mилица Јовановић-Поповић, редовни професор 

Број кабинета: 243 

Време за консултације са студентима: према договору са професором 

3. члан менторске комисије: 

др Владан Ђокић, ванредни професор 

Број кабинета: 345 

Време за консултације са студентима: према договору са професором 

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Одслушан семинар Здравствени објекти у трећем семестру мастер студија. 
 
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: 
 
Примена савремених достигнућа у пројектовању и реализацији здравствених објеката у Европи на здравствене објекте у Србији, 
у складу са регионалним планом развоја и задатим циљним координатама, према концепту Министарства здравља Србије.  
  
Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 
Тренутно постоји одређени вакуум – празнина у формирању и образовању архитектонског кадра који би могао да преузме 
сложени задатак планирања и пројектовања здравствених објеката – болница. Сагледавајући ту ситуацију у професији, а са друге 
стране ургентну потребу средине (друштва) за тим типом објеката, одлучили смо се да организујемо један стручни тим експерата 
који би менторски могао да прати овај задатак и понудимо ту проблематику за садржај дипломског рада. Тема би била: 
урбанистичко – просторна и архитектонска анализа Клиничког центра у Београду (алтернативно Клинички центар у Новом Саду 
или нека од локалних болница из града потенцијалниг кандидата). Анализа би требало да искристалише интервенцију:  
а) реконструкција постојећег, б) доградња, в) рушење и израда новог објекта. 
 
Метод рада на мастер пројекту: 
У току рада на писаној тези, настава ће се одвијати у форми индивидуалних и групних консултација. У оквиру студија на терену 
(седма недаља) предвиђен је интензиван менторски рад и дискусије о пројектима. Последња фаза рада обухвата коректуре 
појединачних пројеката, разраду идејних решења и рад на кључним елементима идејног пројекта (технологија, конструкција, 
материјализација). 
 
Исход рада на мастер пројекту: 
Омогућити кандидатима прелазак са теоријског, студијског рада на проблеме савремене архитектонске праксе.   

 

 

Препоручена литература:* 
1. CH. Nickl-Weller, Hospital Architekture for the Future 

2. Barrierefrei Bauen für Behinderte und Betagte 

3. Cor Wagenaar, The Architecture of Hospitals 

4. Dirchlet, Labryga, et all, Krankenhausbau 

5. Wischer & Riethmüller, Zukunft Neues Krankenhaus 

6. Meuser & Schirmer, Neue Krankenhausbauten in Deutschland (Band 1& 2) 

7. Paul James & Tony Noakes, Hospital Architecture 

 
* препоручена литература ће бити доступна у библиотеци Архитектонског факултета 

 

 

Начин одбране (садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из посебних 
области): 
 
Писана теза мастер пројекта се састоји од писаног текста, слика и графичких прилога. Графички елаборат сачињавају: шира 
ситуација (Р 1:5000, Р 1:1000), ситуациони план (Р 1:500), мастер план (Р 1:500), сегмент (Р 1:200), основе, карактеристични 
пресеци, и изгледи (Р 1:200, Р 1:100), пројекат елемената ентеријера и архитектонски детаљи (Р 1:50, Р 1:20), физички модели, 
визуелизација пројекта (просторни прикази) и пратећи текст. Формат и број листова одређује студент у складу са карактером 
пројекта и концептом презентације. 
 
Критеријуми оцењивања: 
Рад студента ће бити вреднован континуирано током семестра (редовне консултације), током студије на терену и на завршном 
испиту. Основни критеријуми оцењивања су: пројектантска инвентивност, квалитет пројектованог простора, квалитет 
архитектонске презентације и комуникације. 
 
 
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. 
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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 60п 

писани елаборат 
 

60п графички и просторни приказ 
пројекта 

30п 
 

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 
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