
МОДУЛ М5.1 – Студио Усмерење 18 ЕСПБ (A и AT), 14 ЕСПБ (У) 
2.семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
План рада 
Назив пројектног задатка: 
ФАБРИКА снова 
рекомпоновање концепта становања у условима аграрног пејзажа 
Година студија:  
2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 
Број кредита: 
16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
5 и 11 недеља наставе 
 
Наставник: 
Доц. др Ана Никезић 

Сарадници у настави:   
арх. Наташа Јанковић, студент 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 
 
Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просек са основних студија х 10 + СП1 поени + СП2 поени + СП3 поени + СП4 поени + М4 поени  
 
Циљ истраживања:  
Изналажење нових могућности и граничних облика становања у условима аграрног пејзажа, а који 
резултирају у промени његовог идентитета. Реч је о рекомпоновању концепција становања, полазећи 
од једнодимензионалне аграрне прошлости ка вишедимензионалној продуктивној будућности 
пејзажа. Очекује се програмско и просторно преиспитивање потенцијала пејзажа да угради 
продуктивни стил живота као нови вид становања. 
Пројектни задатак:  
Задатак се састоји из три корака. Први корак је испитивање могућности аграрног пејзажа да пружи 
различите услове за нове програмске оквире савременог становања, кроз анализу њихових 
карактеристика и потенцијал међусобног прожимања. Други корак је формирање просторне и 
програмске базе за редефинисање улоге и карактера резиденцијалне функције у условима аграрног 
пејзажа. Трећи корак је просторна интерпретација претходна два корака кроз идејни архитектонски 
пројекат. 
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 и посета локације 
02 Локација 

Тема и оквир 
Програм 

феномен аграрног пејзажа / анализе, потенцијали, препреке 
продуктивни пејзаж (ШТА + КАКО + ЗАШТО) 
сложеност и слојевитост програмског оквира, савремени стилови живота 

03 

04 1. Колоквијум: фабрика снова / ЕСЕЈ 
05 Обрасци 

становања 
елементи програмске и просторне поставке 

06 скице, цртежи, дијаграми, схеме, радни модели 
07 поставка концепта становања  
08 2. Колоквијум: фабрика снова / НОВИ КОНЦЕПТИ СТАНОВАЊА (модел, дијаграм, схема) 
09  

Концепт склопа 
 
приказ концепта становања у условима аграрног пејзажа  10 

11 
12 3. Колоквијум концепт склопа / МАКЕТА 
13  

Разрада  
 
Идејно архитектонско решење /  разрада свих елемената склопа 14 

15 
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Начин полагања испита: 
графички елаборат - програмско и просторно решење конкретне стамбене групације кроз одговарајуће 
графичке прилоге у погодној размери, уз обавезну макету склопа и есеј (500 до 800 речи) 
Критеријуми оцењивања: 
Континуирани рад одређен кроз активност на вежбама (лап-топ или шина и лењири) и континуитет у 
истраживању и изради свих фаза пројекта;  
Просторна интерпретација кроз урбанистичко-архитектонски пројекат: иновативност, доследност у 
односу на програмску и просторну концепцију, речитост и комплексност решења, поштовање логике 
просторног и функционалног склопа, препознатљивост новог идентитета простора; 
Графичка обрада и квалитет вербалне, графичке и писане 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 50 
поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише  
100 поена. 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току наставе 10 пројекат 45 
колоквијуми 10 + 15 + 20 усмена одбрана пројекта  
 
Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


