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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: 

Савремени градски блок 

Савремене урбанистичко архитектонске тежње 

Наставник: 

проф Србољуб Роган 

сарадник мр Ксенија Стевановић 

Број кабинета: 344а 

Време за консултације са студнтима: четвртак 14-16 

Телефон:   у кабинету 3218 723                                                                               Е-маил: rogan@sezampro.yu 

 

2. члан менторске комисије: 

проф др Алејсандра Ступар 

Број кабинета:  

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

3. члан менторске комисије: 

Проф др Жикица Текић 

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 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: 

Фенимен генезе и трнсформације градског блока у подручју градског центра – могућност 

истраживања и креације. Стицање проактивног искуства бављењем сложеним архитектонско-

урбанистичким проблемима. Оријентација ка савременим узорима и парадигмама и њихов 

утицај на достизање апстрхованих резултата-универзалних вредности као подстицај за 

актуелну, савремену експресију која би унапредила урбанитет и архитектонски ексклузивитрт 

као и популаризацију градског блока и његовог окружења. 
Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Зоне најужег градског језгра 

Од идеализованог као потенцијалног- до савременог као актуелног   

 

Метод рада на мастер пројекту: 

Примена условне упоредности теоријског и идејног, концептуалног. 

 
Метод рада на мастер пројекту:  

 
Израда тезе мастер пројекта  

Рад на тези пројекта је истаживачки са тежњом да кандидат развије "визуелни план", да спозна контекст и 
његове потенцијале, да оно што је негативно сублимира у позитивно, да развије критеријуме и проактиван однос 
на програму и концепту. Отвореношћу према импресијама и интуитивном рефлексијом стиче се потенцијал за 
креативну експресију и савремени израз.  
Артикулација концепта и израда идејног архитектонског пројекта  

Заснивање архитектонског концепта као генералне визије и његова артикулација у архитектонски идејни 
пројекат. Следећи концепт и његове критеријуме усвојити приоритете конституције архитектонске матрице из 
које израста морфологија, селектујући и подржавајући битно са тежњом ка аутентичном архитектонском изразу и 
вредностима.  
Јавно претстављање пројекта и одбрана  

Креативна презентација пројекта и његова одбрана су завршни чин мастер студија.   

 
 

Исход рада на мастер пројекту: 

Прегледати списак референци у додатку на крају документа и навести оне које сматрате најбитнијим   

 

 

Препоручена литература: 

Краћи списак литературе корисне за рад на мастер пројекту. 

 

 

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) 

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 

 
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 
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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 
маx од 0п до 60п 
 

активности у току семестра мин од 0п до 30п 
маx од 0п до 60п 

писани елаборат 
 

маx од 0п до 60п 
мин од 0п до 30п 
 

графички и просторни приказ 
пројекта 

маx од 0п до 60п 
мин од 0п до 30п 
 

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 

 
 
 


