
 
 
 
МОДУЛ М6.1 – Студио – Усмерење А 18ЕСПБ 
3. семестар мастер академских студија, 2012/13 
Назив пројектног задатка: 
супер СТРУКТУРА -  АКАДЕМИЈА 
Година студија:  
3. семестар мастер академских студија 2012/13 
Број кредита: 
18 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: 
Према тематском плану из курикулума 
 
Наставник: 
др Драгана Васиљевић Томић, в.професор 

Сарадници у настави:   
Драгана Ћирић, студент докторских студија 

Број кабинета:240 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): уторак  од 12-14 сати  

Телефон:                                                                                                         Е-маил:draganavt@arh.bg.ac.rs 

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, Модул М4, Модул М6A., 

 
Циљ истраживања: 

Преиспитивање просторног и програмског оквира едукације као отвореног извора знања (open source) у контексту 
савременог урбаног пеисажа. Циљ је двострук. Са једне стране, реч је о редефинисању појма едукација у контексту 
савремених комуникација, а са друге, о испитивању граничних могућности које пружа сложени контекст урбаног 
пеизажа (фрагмени напуштених идеологија). Будући да су класичне зграде  академског карактера, библиотеке, 
академије уметност, академије покрета,  ...показале у концепту и развоју технологије као недовољне, или пак 
превелике да би представљале одговор потреби савременог живљења, инсистира се на спремности да се користе 
све форме, облици, слике и методе које би омогућиле да се уоквири, спозна и уреди свет који се непрекидно мења. 
Светови уметности, унутрашњег простора, пејзажа, видеа, филма и литературе могу и морају бити истражени у 
потрази за оваквим елементима.  
 
  
Очекивани резултат: 

Умрежавање програмског оквира едукације и наслеђених вредности места, односно проналажење нових услова 
едукације, са једне, и граничних  вредности контекста са друге стране.  
 
  
Пројектни задатак: 

1_Истраживање програмског и просторног оквира 
2_Формирање оквира за редефинисање односа едукација-пејзаж 
3_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 просторним оквиром : Калемегдан, Косанчићев венац, Карађорђева 

улица, Савамала.  

02 Оквир  

простор и програм 

Упознавање са програмским оквиром : Аудиторијум 

03 Успостављање релације простора и програма: Академија 

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  

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  

13  

14 Финализација  Верификација свих прилога решења у папирној форми и корекција 

14/2 Макета Архитектонског решења 

 

Обавезна литература:  
Програмски оквир: Хрестоматија, у припреми 
Просторни оквир: Хрестоматија, у припреми 
 
Препоручена литература: 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Предаја графичког елабората који подразумева идејно решење у одговарајућој  размери, просторни модел кроз макету у 

одговарајућој 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 пејзажа 



. 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 55 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем 
испита студент може стећи највише 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току наставе 25 пројекат 35 
колоквијуми 5+10+15 одбрана пројекта 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


