
 

МОДУЛ М8.2 – Изборни предмет 2,  3 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 10.  јануара 2011 године.   

 
Студенти се пријављују за изборне предмете од 31. јануара до 4. фебруара. 
Изборни предмет  је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 

План рада 
Назив предмета:  

Филозофија пројектовања. Тумачења најважнијих текстова и дијалога архитеката 
 
Година студија:  

2. семестар мастер академских студија 2010/11 
Број кредита: 

3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2010/11 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2010/11 

Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану извођења наставе 

 
 

Наставник: 

др Петар Бојанић 

Сарадници у настави:   

 

Број кабинета:  

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  у договору са наставником 

Телефон:                                                                                                         Е-маил:  

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просек на досадашњем току студирања.  
 

Највећи број студената који може да похађа наставу на предмету износи 30. 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Циљ наставе је истраживање и тумачење природе и значења “пројекта”, за архитекте различитих епоха. Интересују 
нас различите концепције визије и будућности, теорије интуиције и стваралачког акта, теорије консензуса и 
компромиса. Једнако нас занимају и појам “вредности”, као и фигуре “могућег” и “немогућег” (“нормативног”, 
“(не)изводивог”, “актуелног”, “виртуелног”, итд.). 

Садржај наставе: 

У текстовима и интервјуима од Витрувија до данас, испитују се модели како архитекта тематизује свој властити рад 
и свој гест, те како конструише свој задатак који се односи на “пројектовање”. “Пројектовање”, као превасходно 
архитектонски чин и кључно стваралачки оквир свакога архитекте – да ли можемо да тврдимо да је “пројекат” 
суштина архитектуре или оно по чему архитектура јесте архитектура или постаје архитектуром? – треба да 
мислимо у потпуно различитим контекстима.  

Метод извођења наставе:  

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, како следи: предавања еx-катедра, дискусија 
на часу, анализа случајева, самостални истраживачки рад студента, консултације и семинарски рад. 

 

mailto:arh.webmaster@gmail.com


 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Уводно предавање: шта је то « пројекат » ? 

02  Визија и будућност. Шта је то скица, « скицирање » ? 

03  Теорије интуиције и теорије стваралачког акта 

04  О фикцијама и имагинацији 

05  О цензури, ауто-цензури, саботажи и кастрацији 

06 1. Колоквијум: (Презентација и анализа постављеног проблема) 

07  Пројекат (изводивост и неизводивост) - студије случаја 

08  Шта је то могуће ? Теорије немогућег 

09  Политике представљања 

10  Компромис : о визији и реалном пројекта  

11  Онтологија реалног, стварног, актуелног, виртуелног, имагинарног, фиктивног… 

12  Шта је норма и нормативно у архитектури ? 

13 2. Колоквијум: (Презентација и анализа постављеног проблема) 

14  (Презентација и анализа постављеног проблема) 

 

Обавезна литература:  

Списак одговарајуће литературе биће дефинисан као део индивидуалне стратегије сваког студента. 

Препоручена литература: 

Уредници П. Бојанић и В. Ђокић, Теорије архитектуре и урбанизма, Београд, Архитектонски факултет, 2009.  
Уредници П. Бојанић и В. Ђокић, Мислити град, Београд, Архитектонски факултет, 2011 (у припреми). 
Уредници П. Бојанић и В. Ђокић, Дијалози са архитектама, Београд, Архитектонски факултет, 2011 (у припреми).  
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се састоји из два дела: писмени – семинарски рад и усмени – одбрана семинарског рада. 
Обим семинарског рада је 1500 речи. 

Критеријуми оцењивања: 

Дисциплина у писању и читању архитектонског текста. 
Јасноћа и релевантност текста. 
Прецизност, оригиналност и креативност у поступцима анализе текста. 
Техничко уређивање текста (библиографије, напомена и др.). 

Оцењивање: 
 

Од укупно 100 поена, колико студент може максимално добити на овом предмету, у току семестра могуће је 
сакупити максимално 30 поена (10+10 на колоквијумима и 10 уколико студент активно учествује у настави у току 
семестра), и максимално 70 поена на завршном испиту. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени део испита испит 60 

колоквијуми 10+10=20 усмена одбрана 10 

    

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 



 

из статута АФ 

 


