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МОДУЛ М5A – Пројекат 1 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
2. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 
 

 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Пројекат 1 усмерења Архитектура се односи на тематску област јавних архитектонских објеката и простора. 
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент се 
оспособљава да: 
- креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, функционалне и структуралне 
захтеве 
- прати и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме 
Резулат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву истраживачку и 
апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања. 
Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраковање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговари захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно од 14 до 22 сата. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. 
За студио и семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са радом у студију.  
16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата).  
Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље у уторак. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
Пројектни задатак у студију задаје наставик. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставник организује семинаре који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Више студија (до 3) могу, међусобним договором, да организују заједничке семинаре. 
Семинарски рад учествују у укупној оцени пројекта са по 5п 
Тему семинарског рада и оцену одређује наставник који води студио у договору са наставником који води семинар. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Наставник који води студио предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија  испуњену пријаву 
пројектног задатка у четвртак 12.јануара 2010 у 17 сати  
Презентација студија је у понедељак  8. фебруара 2010. године. 
Пријављивање студената је у уторак и среду 9. и 10. фебруара. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу  
Коначни спискови студената објављују се у понедељак 15. фебруара 2010.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија 12.јануара 2010. у 17 сати) 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М5A– Пројекат 1 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10 
 
Број кредита: 
 

22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
два пута недељно (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
Оквирно 01. јули 2010. у 10 сати (биће потврђен тачан датум) 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 
7 и 14 недеља (детаљније према накнадном договору) 
 

 
 
 
Назив пројектног задатка: 

Археолошки парк, Понтес код Кладова 

Наставник: 

доц. др Ана Никезић 

Сарадник у настави: 

Асс. Алекса Бијеловић                              

Број кабинета: 346а 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): накнадни договор 

Телефон: 063 72 78 915                                                                                                 Е-маил: ana.nikezic@gmail.com 

 

Назив семинара 1: Примена савремених материјала у архитектури 

Руководилац семинара 1: др Ана Никезић 

 

Назив семинара 2: по избору студента 

Руководилац семинара 2:  

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна осцена на модулу М4 
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Циљеви и приступ настави: 
  

Основни циљ је стицање неопходних знања и вештина потребних у раду на сложеном пројектном програму. Приступ настави 
подразумева савремени приступ обликовању простора намењених презентацији и истраживању заштићених локалитета. 
Настава укључује анализу потенцијала и ограничења које ниду задата локација, упознавање са програмских оквиром 

“aрхеолошког парка“, испитивање концептуалних модела за редефинисање простора, те изналажења новог савременог 
карактера јавног простора презентације и простора намењеног истраживању. 
 

Пројектни задатак: 

Археолошки парк Понтес код Кладова обрађује програмску поставку, урбанистичко и архитектонско решење простора 
намењених презентацији и истраживању археолошких ископина. Основне тематска област је урбанистичко-архитектонски идејни 
пројекат који укључује изложбене просторе намењене посетиоцима са потребним сервисним садржајима, мањи туристички 

пристан са потребним садржајима и истраживачку станицу са мањим смештајним капацитетима, као и решење свих јавних 
отворених површина у затадом оквиру парка.  
Тематске целине подразумевају три фазе рада у којима је акценат на савременом приступу пројектовањи простора намењеног 

презентацији и истраживању споменичких вредности локалитета са акцентом на његово обликовање, организацију простора и 
материјализацију. 

- Анализа просторних и програмских потенцијала и ограничења предметне локације  

- Дефинисање конкретног пројектног програма са моделским опцијама 
- Пројектовање система архитектонских интервенција у сложеним условима заштићеног локалитета на обали реке 

 

Метод извођења наставе: 

Настава се одвијају кроз појединачан рад на пројектима и рад у форуму кроз краћа предавања, дискусије, анализе случајева и 

јавне презентације по фазма. 

 
 

 

нед Студио                                             Семинар1  

примена савремених 

материјала у архитектури 

   Семинар2  

по избору студента 

01 Презентација програма Посета локацији   

02 Археологија : Понтес код Кладова 

предавање и дискусија: др Гордана Милошевић 

  

03 Археолошки парк : 

програмски оквир 

Археолошки парк : 

просторни оквир 

  

04 Анализа: место/неместо; минимим/максимум 

потенцијали и ограничења предметне локације 

предавање и дискусија: Марко Николић 

  

05 Проблематизација задатка (простор/програм): 

Испитивање моделских опција целине парка 

  

06 Проблематизација задатка (простор/програм): 

Концептуализације целине парка 

  

07 1. Колоквијум: дискусија, сугестије 

Презентација истраживања и концепције парка 

  

08 Концепт:  

урбанистичко – архитектонско решење 

  

09 Концепт:  

урбанистичко – архитектонско решење 

  

10 Пројекат: 

Идејно архитектонско решење целине 

  

11 Пројекат: 

Идејно архитектонско решење са елементима 
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партерног уређења 

12 Пројекат: 

Идејно архитектонско решење са елементима 

материјализације 

  

13 Презентација: 

План презентације целокупног рада 

  

14 2. Колоквијум: дискусија, сугестије 

Презентација идејног архитектонског пројекта 

археолошког парка Понтес код Кладова 

  

 

 

Обавезна литература: 

Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 

 

Препоручена литература: 

Часопис DETAIL, MATERIA, A10 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже кроз презентацију укупног рада током семестра уз предају пројектног елабората који садржи истраживачки део 

са моделским опцијама и урбанистичко-архитектонски пројекат са прилозима према договору. Физички модел целине је 

неопходан прилог елаборату. Формат и број листова одређује студент у договору са наставником, већ према карактеру пројекта. 

Презентација пројекта подразумева усмену елаборацију истраживачког дела и пројекта и траје 10 минута.  

 

Критеријуми оцењивања: 

Рад се вреднује континуирано кроз цео семестар (колоквијуми, дискусије, редован рад на истраживању и пројекту) и кроз завршни 

елаборат и презентацију. Основни критеријум су: пројектантск инвентивност, квалитет простора, дореченост и довршеност 

пројекта, као и квалитет презентације односно комуникативност елабората.  

Оцењивање: 
 
Од укупно 100 поена, у току семестра могуће је сакупити максимално 60 поена (по 20 на сваком колоквијуму, по 5 на семинарима, 
и 10 активно учешће у раду у току семестра) и максимално 40 на завршном испиту (30 за пројекат, 5 на презентацији, 5 на 
елаборату). 

 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат 30 

колоквијуми 40 (2 * 20) усмена одбрана пројекта 5 

семинари 10 (2 * 5) елаборат 5 
 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 


