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УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата тематску област школских објеката и простора.  
 
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-урбанистичког 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 
Настава на предмету Студио се одржава два пута недељно: уторком и петком од 16 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. 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 администратору веб-сајта испуњену пријаву пројектног задатка до 31. августа 
2012 године у 12ч. Презентација студија је у уторак 11. Септембра 2012 године у 14ч. Пријављивање 
студената је 11. до 13. септембра. Студенти бирају и рангирају студије преко портала АФ. 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 19. септембра.  
 
*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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План рада 
 
Назив пројектног задатка: 
 
ЏЕЗ АКАДЕМИЈА,  блок 39, Нови Београд 
 
Година студија:  
1. семестар мастер академских студија 2012/13 
Број кредита: 
14 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
Наставник: 
Арх. Тамара Шкулић, ванредни професор 

Сарадници у настави:   
Наташа Станаћев МАрх, Татјана Ристанић, MАрх 

Број кабинета: 252 

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

Телефон:    3218 752                                                                                                   Е-маил: tamara.skulic@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечна оцена и студио пројекти на основним студијама:   8.1. СП-Архитектура,  9.1. Архитектонске конструкције,  18.1. Студио 
пројекат – Урбанизам и 19.1.- Синтеза. 
 

 



Циљеви и приступ настави: 
 
Студенти раде на решавању сложених пројектантских задатака везаних за објекте и просторе образовања. 
Основни циљ наставе је стицање знања  и вештина које омогућавају савладавање комплексности 
пројектантског поступка. Посебан значај даје се конципирању пројектног задатака – програма који чини 
резултат прве фазе рада (истраживања) на пројекту. 
Програм се конципира на основу мултидисциплинарних истраживања. 
Израда идејног архитектонског пројекта условљена је поставком пројектног задатка и биће развијана кроз 
предложени просторни оквир. 
 
Пројектни задатак: 
У оквиру задатог програмског оквира за први семестар мастер студија М4 предвиђено је образовање, на 
локацији Новог Београда. Студио се бави музичким образовањем.  
 
Значај који има бављење музиком и утицај музике са подлогом у музичком образовању показује се као 
неопходни део личне културе. 
 
Бројна научна и социолошка истраживања говоре о великој улози који музика има у општем развоју од 
повећавања креативности до посебних способности (слух, вид, вербално изражавање, учење, социјална 
прилагодљивост...). Слушањем или бављењем музиком поспешују се интелектуалне способности, посебно 
домен апстрактног мишљења. Улазећи у свет музике, активно се развијају естетско расуђивање, 
комплексније размишљање, аналитичност, уочавања сличности и разлика. Слушањем музике се 
побољшава памћење и концентрација, а учењем свирања неког инструмента се развија просторно-
временско расуђивање. Психолози су закључили да особе које се константно баве музичким активностима, 
значајно брже и успешније решавају проблеме, добро разумеју размере и пропорције и боље се сналазе у 
природним наукама и математици. Музика утиче на активност обе хемисфере мозга, развија и оснажује 
координацију, концентрацију и меморију. 
 
Остварење музичког потенцијала постиже се у подстицајним срединама, усмеравањем на доследно и 
континуално подстицање на образовање, а у оквиру одговарајућег културно-педагошког миљеа, као и 
компетентном музичком наставом. 
 
Програм објекта Џез Академије треба да омогући припрему студената да представе себе као уметника-
музичара, кроз најважније форме џез извођења. То укључује и самостално креирање музичког програма 
реализованог у форми концерта пред публиком. Ова врста образовања омогућава, уз стицање знања и 
вештина за савладавање захтева које носи професионални ангажман џез музичара, испитивање основа 
креативног мишљења и стварања нарочито кроз вештину импровизације. 
 
Студио ће у првој фази рада, креирању програма, истраживати питања како се могу реализовати објекти 
уметничког образовања, како кад је у питању музика, тако и стварање веза са другим образовним 
програмима (са ФДУ). 
 
Другу фазу рада представља спровођење програмске и урбанистичке концепције у архитектонски објекат. 
Кроз предавања и дискусије биће испитиване категорије заједничке за обе дисциплине: музику и 
архитектуру (ритам, хармонија, композиција,..). 
 
Метод извођења наставе:  
Рад у студију биће органозован као низ задатака који ће на крају чинити целину. 
Сви задаци одвијаће се кроз комбинацију предавања, дискусија, анализа случајева и јавних одбрана. 
 
Истраживања и анализе биће организоване у групама, док је рад на задатку индивидуалан. 
 
Последњи део рада у студију биће везан за изабрани сегмент архитектонског склопа кроз истраживање 
односа спољашњег и унутрашњег простора и истраживања пројектовања од „унутра“ ка „споља“ и 
обрнуто. Теме које ће бити такође обрађиване кроз ову фазу везане су за организацију, материјализацију и 
опремање пpостора. Када су у питању објекти у којима се одигравају музичке активности, незаобилазна 
тема је питање акустике простора- том темом ћемо се посебно бавити, и звуком уопште.. 
 
 

 



Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 уводно предавање - 
програм и методи рада у студију обилазак локација 

02 студија локације презентација студија локације  
(израда макете локације) 

03 студија програма  презентација анализа програма и анализа референтних пројеката 

04 концепт програма: 
формулисање програма  

концепт програма: 
презентација и дискусија 

05 концепт просторне интервенције  израда модела: 
архитектонско-урбанистичког концепта 

06 концепт идејног архитектонског решења разрада идејног решења 

07 1. Колоквијум: презентације и дискусија 

08 идејни пројекат - поставка идејни пројекат - разрада 

09 идејни пројекат - разрада идејни пројекат - макета 
10 идејни пројекат - разрада идејни пројекат -макета 
11 идејни пројекат - разрада идејни пројекат -финализација 
12 аудиторијум - архитектура унутрашњег 

простора аудиторијум- архитектура унутрашњег простора 
13 презентација пројекта - испитивање медија презентација пројекта 
14 2. Колоквијум: финализација елабората 

 

Обавезна литература:  
ed. Elizabeth Martin:Architecture as a Translation of Music, Princeton Architectural press, New York, 1994. 
Pallasmaa Juhani: The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, John Wiley&Sons, Chichester, England, 2005. 
Neil Leach: Anaesthetics of Architecture, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2000. 
Mikesch, W. Muecke, Miriam, S. Zach: Resonance: Essays on the Intersection of Music and Architecture, Culicidae Architectural 
Press, Ames, USA, 2007. 
 
Препоручена литература: 
H.Kloc: Umetnost u XX veku, Svetovi, Novi Sad, 1995. 
Peter Vergo:That Divine Order: Music and the Visual Arts from Antiquity to the Eighteenth Century, Phaidon, NY, 2005. 
El Croquis: Herzog&de Meuron, Rafael Moneo, David Chipperfield, Xaveer de Geyter, Renzo Piano, SAANA, Wiel Arets 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит се полаже предајом и одбраном елабората који садржи: 
 
- приказ истраживања кроз одабрани медиј (анализе, проблеми, програм, стратегије, концепт интервенције) 
- приказ пројекта кроз графичке прилоге и текст: 
  графички прилози:  
                              - ситуација 1:2000 - 1:500 
                              - основе, пресеци и изгледи 1:200 
                              - одговарајући просторни модел-макета за сваки сегмент рада. 
 
Формат и број листова у договору са студентом. 
 

Критеријуми оцењивања: 
Вреднује се аналитичност, креативни поступак и инвентивност пројектантских приступа и решења, као и 
континуалан рад и активно учешће у настави. 
Студент своје компетенције потврђује предајом свих задатака предвиђених програмом у назначеном року и 
активним учешћем у дискусијама у студију. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Mikesch%2C%20W.%20Muecke
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Miriam%2C%20S.%20Zach


 

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 најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних 
обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 пројекат 40 
колоквијуми 30 (15+15) усмена одбрана пројекта 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 
 


	Mikesch, W. Muecke, Miriam, S. Zach: Resonance: Essays on the Intersection of Music and Architecture, Culicidae Architectural Press, Ames, USA, 2007.

