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Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
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Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
      Дискусија: претресање, расправљање, истраживање разговором, објашњавање путем измене 
мисли и разних гледишта. 
      Семинар је, по својој структури и концепту, ослоњен на Студио пројекат М6А.1. Циљ семинара је да 
се омогући студентима да комуницирају са свим наставницима који руководе студијима на М6А.1, 
којима су наклоњени, или их сматрају релевантним за тему којима би желели да се баве. Систем 
наставе је такав да студент на почетку семестра бира студио и професора према својим личним 
афинитетима, критеријумима или жељама. Рангирање се врши према просечној оцени и често се 
дешава да се жељени студио, услед ниже просечне оцене, замени неким другим, трећим итд. 
      Семинар „Дискусија пројекта“ има циљ да се студенти сретну, у непосредном контакту, са свим 
професорима који раде на предмету, да се са њима консултују, и да кроз дискусију и анализу својих 
пројеката, учврсте или прочисте своја опредељења и ставове о конкретној теми рада, али и о 
архитектури у ширем смислу. Настава се одвија у факултетским салама (не у амфитеатру) у којима је 
могуће организовати непосреднији и неформалнији амбијент за сусрет студената и наставника. 

 



      Циљ семинара је да се оснажи капацитет студената за разговор у оквиру области архитектонског 
пројектовања. Посебно важна је димензија  дискусије на релацији студент-наставник која превазилази 
оквире појединачног студија. Прилика да се чује више различитих мишљења је, заправо, прилика да се 
развије свест о архитектури као отвореној и плуралној дисциплини која је многозначна и чије су поруке 
многоструке. Такође, семинар би требао да отвори врата за боље разумевање архитектуре као 
мисаоне и интелектуалне дисциплине која има своја исходишта у теоријским и научним областима. На 
крају, израдом завршног семинарског рада, студенти се уводе у задатке који их очекују у следећем 
семестру (Теза мастер пројекта и Мастер пројекат) и олакшава се и скраћује мукотрпни пут до дипломе 
архитектонског факултета 
 
 Укратко објаснити основни циљ наставе, релације задатка са осталим сродним наставним дисциплинама, основна знања која ће 
студент стећи радом на предмету и допринос  тих знања укупној компетенцији студента.  
 
Садржај наставе: 

      Настава је конципирана по моделу master-class-a. Свако од наставника на семинару ће, у оквиру 
свог двочасовног термина, приказати један од својих пројеката (у првом делу часа) и изложити га 
краткој дискусији са студентима. Подразумева се да студенти постављају питања и да се активно 
укључе у дискусију. У другом делу часа наставник ће држати консултације и дискутовати неколико (пет) 
студентских пројеката са студиа М6А.1. према договору са студентима. Могуће је и унапред договорити 
са наставником теме или питања која су студентима битна и на која желе да скрену пажњу.  
      У сваком термину студенти ће се припремити за дискусију својих пројеката тако што ће са собом 
понети материјал са М6А.1. у фази пројектовања у којој се тренутно налазе. Са становишта циљева 
семинара потпуно је свеједно да ли се дискутовани пројекат налази у раној концептуалној фази, фази 
разраде и преиспитивања или је у завршој фази. Презентације треба припремити за пројектор. 
Наставник ће на лицу места бирати пет кандидата који ће презентовати своје пројекте и отварати 
дискусију. Бирани кандидати не могу бити из студија којим наставник руководи на М6А.1. Презентација 
и дискусија су ограничене на 10 минута по кандидату. После презентације и дискусије кандидати ће 
бити евидентирани и оцењени и та оцена ће се рачунати као колоквијум. Дозвољено је (и пожељно) да 
се студенти унапред договоре између себе о редоследу презентација и да, у сваком термину, сами 
пријаве којих је пет колега припремило своје пројекте за излагање. Уколико изостане договор, 
наставник ће бити у прилици да прозове кандидате према сопственом избору. Присуство свих 
кандидата на семинару је обавезно и биће евидентирано. Дозвољено је одсуствовање са 1/3 
семинара. Максималан број студената на семинару је 60.  
Објаснити и навести садржај основних  тематских области архитектуре и урбанизма које обухвата предмет, као и структуру 
тематских целина које ће се у оквиру предмета изучавати. 
 
Метод извођења наставе:  
Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-
катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, 
презентације, есеји, семинарски радови итд. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





практична настава  усмени испит  
колоквијум-и 30  
семинар-и  
Општи критеријуми: 
 
ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
Дипломац ће имати способност да: 

- ОК1.1. Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у 
разноврсним контекстима, користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 

- ОК1.2. Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне 
(правне) захтеве који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта; 

- ОК1.3. Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише 
естетске аспекте објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника. 

 
ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених 
наука. 
Дипломац ће имати знање о: 

- ОК2.3. Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући промишљени и 
критички приступ. 

 
ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта. 
Дипломац ће имати знање о: 

- ОК3.1. Томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат; 
- ОК3.2. Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
- ОК3.3. Креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове 

концептуализације и репрезентације. 
 

ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се 
објекат и простори између односе према људским потребама и мери. 
Дипломац ће имати разумевање о: 

- ОК5.1. Потребама и тежњама корисника објеката; 
- ОК5.2. Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
- ОК5.3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

 
ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката 
који узимају у обзир социјалне факторе. 
Дипломац ће имати разумевање о: 

- ОК6.1. Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, 
корисницима објеката, извођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем 
друштву; 
 

ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат. 
Дипломац ће имати разумевање о: 

- ОК7.1. Потреби да се критички испитају примери који су функционално, организационо и технолошки 
релевантни за постављени пројектни задатак; 

- ОК7.2. Потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се 
дефинишу захтеви клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту; 

- ОК7.3. Доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и 
истраживачких метода потребних за припрему задатка. 
 

ОК9. Адекватно знање о физичким проблемима, технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења 
унутрашњег комфора и заштићености. 
Дипломац ће имати знање о: 

- ОК9.1. Принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената; 
- ОК9.2. Системима за постизање комфора околине у према принципима одрживог развоја; 

ОК9.3. Стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката ( водовод и канализација, , електро 
инсталације и друго) и способности да се оне интегришу у архитекотнски пројекат. 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 

 


