
МОДУЛ М8.3 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
3. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
 
 
Изборни предмет 3 је део је секундарног теоријског модула наставе на Mастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
 
План рада 
 
Урбани објекти – организациони модели архитектонског простора 
 
Година студија:  
1. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2014/15 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2014/15 
Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану за јесењи семестар 2014/15 
 
Наставник: 
В.проф. Александру Вуја 

Сарадници у настави:   

Ас. Весна Мила Чолић Дамјановић 

Број кабинета: 345 

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

email: aleksandru.vuja@gmail.com 
 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просек досадашњих студија 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Основни циљ наставе је разумевање феномена организације и структуре простора у контексту савремене архитектонске праксе 
и актуелних теоријских истраживања. Овог семестра се садржај изборног предмета разматра и из угла ширих, урбаних 
околности који утичу на архитектонску праксу.  
 
Садржај наставе: 
Фокус рада на предмету је архитектонска организација простора и разматрање модела, структуре и односа организације 
простора са урбаним окружењем. 
 
Метод извођења наставе:  
Настава се одвија кроз предавања еx-катедра, дискусије и писане радове. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Организациони модели : студија случаја 

01  Claus en Kaan Achitecten, Kempe Till Architects 

02  Kersten Geers David Van Severen, William O’Brien, Anne Holtrop ... 

03  Shinichi Ogawa, Alberto Campo Baeza 

04  Rem Koolhaas 

05  Toyo Ito, Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa 

06  Archigram, Archizoom, Superstudio 

07 1. Колоквијум:  

08  Организациони модели - типологија објеката 

09  Организациони модели – структура објекта 

10  Организациони модели – град, гост предавач 

11  Организациони модели – град, гост предавач 

12  Организациони модели – разматрање уопштавања 

13 2. Колоквијум:  

14  Преглед 

 

Обавезна литература:  

Hays, K. Michael. Architecture Тheory since 1968. Cambridge, MA: The MIT Press, 2000. ** 
Препоручена литература: 
У складу са конкретним истраживањем студента, литература ће бити препоручена индивидуално. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит се предаје у графичком и писаном облику. 

Критеријуми оцењивања: 
Активност у току семестра 

Колоквијум 1 и 2 - Тест активног праћења и разумевања наставе. 

Елаборат кроз разумевање, интерпретацију и презентацију структуре постављене теме;систематично постављен критички став 

који интегрише друштвени, просторни и теоријски аспект истраживања. 

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. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит/ пројекат 40 
практична настава  усмени испт 10 
колоквијум-и 30  
семинар-и  
Општи критеријуми: 
 
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. 

 

 



 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 

 


