
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1.семестар дипломских академских студија, 2011/12 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 1. септембра 2011 године у 12 сати.   

 
 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 

Архитектонско-урбанистички пројекат  обухвата тематску област приватних архитектонско-урбанистичких 
објеката и простора (стамбени, производни, административни, услужни, продајни)..  
 
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију  односа појединаца (власника и корисника) и 
простора као и разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. 
Такође, тежи се изграђивању способности архитектонско-урбанисточког организовања и обликовања 
простора које одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. 
 
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до 
техничких модела изградње објеката.  Локације су специфичне и захтевне у функционалном, морфолошком и 
социо-културном смислу, и то: густо изграђене урбане структуре, амбијентално дефинисана (заштићена) 
градска ткива, ивична подручја града и природна окружења. 
 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија 
како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно: уторком и петком 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 
понедељак. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставним планом организује се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  
задатку. Наставник према теми пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара. Семинари 
учествују у укупној оцени пројекта са по 5п. 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 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка до 1. 
септембра 2010 године у 12 сати. Презентација студија је у уторак 14. Септембра 2010 године. 

Пријављивање студената је среду 15. септембра. Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са 
понуђеним семинарима. Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. Ранг листа студената у сваком 
студију утврђује се на основу просечне оцене са основних академских студија. Листе са распоредом  
студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 20. септембра. Преостала места у 
студијима објављују се у другом кругу.  
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски 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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МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
План рада 
 
Назив пројектног задатка: 

ПРEДEO ИГРЕ_ПРОГРАМ + 
Истурено одељење Високошколске установе на Кошутњаку 
Година студија:  

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2011/12 
Број кредита: 

16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2011/12 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 

Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану извођења наставе 

 

Наставник: 

Доц. др Ана Никезић 

Сарадници у настави:   

арх. Наташа Јанковић, студент треће године докторских студија 

Број кабинета: 346а 

Време за консултације са студентима: понедељак од 12 до 14 

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

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена током основних академских студија 
 

 

Циљеви и приступ настави: 

 
Циљ истраживања: редефинисање програмске и просторне основе едукативног центра кроз препознавање 

Програма + као истуреног одељења Високошколске установе у контексту савременог урбаног пејсажа Кошутњака. 
Очекује се просторно и програмско преиспитивање релације град-едукација-природа.  
Очекивани резултат: изналажење нових могућности и граничних вредности умрежавања природе и града који 

резултирају у промени идентитета пејсажа, и то кроз испитивање граничних вредности и потенцијала едукације. 
Кључне речи: преплитање/слојевитост, артифицијално/природно, материјалност/чулност, догажај/доживљај 

Пројектни задатак: 

Задатак се састоји из три корака: 
Испитивање програског оквира Вискошколске установе по избору и просторног оквира Кошутњачког пејсажа. 
Формирање оквира за редефинисање односа град-едукација-пејзаж 
Просторна интерпретација претходна два корака кроз идејно решење 
 

Метод извођења наставе:  

Настава се одвија у студију, уз континуиране дискусије о темама везаним за пројектни задатак. Комбиновање више 
различитих облика наставе, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, 
индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, дискусије, есеји и краћи семинарски радови. 



 
Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Упознавање Упознавање са тематским и методолошким оквиром : посета локације 

02 Оквир  

простор и програм 

Програмски и просторни оквир задатка : избор високошколске установе 

03 Успостављање релације простора и програма 

04/1 Програм и простор Сложеност и слојевитост програмског оквира, савремени тренутак, идентитет ... 

04/2 1.колоквијум Презентација концепције односа простора и програма 

05  

Концепт 

Формирање оквира за редефинисање задатог односа 

06 Концепција склопа _ елементи програмске и просторне поставке 

07 Концепција склопа _ скице, цртежи, дијаграми, схеме, радни модели 

07/2 2.колоквијум Презентација концепције склопа – радни модел 

08 Разрада  

просторна 

концепција 

Корекције концепције склопа 

09 Формирање Архитектонског склопа – организација и артикулација 

10 Урбанистичко-архитектонско решење _ разрада свих елемената склопа  

11 Урбанистичко-архитектонско решење _ разрада свих елемената склопа 

11/2 3.колоквијум Урбанистичко-архитектонско решење - Основе и пресеци 

12 Разрада Урбанистичко-архитектонско решење - Основе и пресеци 

13 Урбанистичко-архитектонско решење - Основе и пресеци 

14 Финализација  Верификација свих прилога решења у папирној форми и корекција 

14/2 Макета Архитектонског решења 

 

Обавезна литература:  

_reader који студенти добијају на почетку семестра 

Препоручена литература:  

_Paskvaloto, Đanđorđo. Estetika praznine. Beogard: Clio, 2007.  
_Zanino, Pjero. Značenje granice. Beograd: Clio, 2002.  
_Tschumi, Bernard. Arhitektura i disjunkcija. Zagreb: AGM, 2004.  
_Galofaro, Luca. Land & Scapeseries: Artscapes. Art as an approach to contemporary landscape. Barcelona: Aleu, Sa, 2003.  
_Benzel, Katherin F. The room in context. Design beyond boundaries. New York: Princeton architectural press, 2009.  
_Bonnemaison, Sarah and Ronit Eisenbach. Instalations by Architects. Experiments in building and design. New York: Princeton 
Architectural Press, 2009.  
_Burke, Catherine and Ian Grosvenor. School.London: Reaktion Books Ltd, 2008. 
_ Rudd, Tim, Carolyn Gifford, Jo Morrison and Keri Facer.What if…re-imagining learning spaces. Futurelab, 2006. 
_Hailey, Charlie. Camps. A guide to 21

st
-century space.Cambridge: MIT Press, 2008. 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Предаја графичког елабората који подразумева идејно решење у погодној размери, просторни модел кроз макету у 

погодној размери и презентацију просторне концепције. 

Критеријуми оцењивања: 

Следећи критеријуми представљају основ за оцењивање студената:  

. Континуиран рад одређен кроз активност на вежбама, те континуитет у истраживању и изради свих фаза пројекта;  

. Просторна интерпретација истраживања кроз идејно решење: иновативност, доследност у односу на програмску и 

просторну концепцију, речитост и комплексност решења, поштовање логике просторног и функционалног склопа, 



препознатљивост новог идентитета пејсажа 

. Графичка обрада и квалитет вербалне, графичке презентације елабората 
 

Оцењивање: 
 

У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре 
полагања испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују са 60 поена. 
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

 

 
Предиспитне обавезе 

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току наставе 10 пројекат 40 

колоквијуми 15 + 15 + 20 усмена одбрана пројекта  

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 


