
 

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 
Назив предмета:  
Истраживање кроз пројект 
 
Година студија:  
3. 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
 
Наставник: 

Ђорђе Стојановић, доцент 

Сарадници у настави: 

Милутин Церовић, асистент   

Број кабинета: 238 

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

Термин ће бити одређен у договору са студентима 

email: ds@4ofseven.com 

www адреса:  http://blog.4ofseven.com                                                                                                                                                         

 

Циљеви и приступ настави: 
 

 Разумевање појма просторне адаптивности. 
 Разумевање сложених просторних организација, структура и окружења. 
 Разумевање савремених токова рада у архитектонском пројектовању. 
 Разумевање односа између теорије и праксе архитектонског пројектовања. 
 Развијање аналитичких вештина и метода истраживања у области архитектонског пројектовања.  
 Развијање критичког мишљења и способности квалификованог коришћења извора. 
 Развијање способности графичке и писмене комуникације.    

 
Садржај наставе: 

 Преглед различитих видова истраживања кроз пројекат.  
 Упознавање са видовима истраживања у области архитектонског пројектовања и различитим улогама модела 

(аналогном, перформативном и прототипском) у процесу архитектонског пројектовања које омогућавају укључивање 
знања из других области у оквире архитектуре. 

 Изучавање принципа пројектовања, конструисања и материјализације архитектонских објеката.  
 

Метод извођења наставе:

Настава се одвија кроз два различита али повезана облика рада. Кроз серију од 7 тематских предавања, студенти ће бити 
упознати са предметом и методологијом истраживања кроз пројект. Кроз индивидуални рад на анализи и интерпретацији једног 
од задатих појмова студенти ће наставити да продубљују новостечено знање. 
 
 



 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Увод предавање: Уводне напомене о предмету и теми уз презентацију циљева, приступа и 
садржаја наставе. 

02 Адаптивност предавање: Разјашњење појма и концептуалног оквира „Адаптивна архитектура“ 

03 Методологија 
истраживања  

предавање: Методологија истраживања кроз пројекат и разјашњење две улоге модела у 
процесу архитектонског пројектовања. 

04 Семинар дискусија: студенти представљају индивидуални рад на анализи и интерпретацији једног 
од задатих појмова

05 Аналогни модел предавање: Разјашњење аналогне природе архитектонског модела уз анализу случајева и 
преглед релевантних примера. 

06 Семинар дискусија: студенти представљају индивидуални рад на анализи и интерпретацији једног 
од задатих појмова

07 Перформативни модел предавање: Разјашњење перфoрмативне природе архитектонског модела уз анализу 
случајева и преглед релевантних примера. 

08 Семинар + Колоквијум дискусија: студенти представљају индивидуални рад на анализи и интерпретацији једног 
од задатих појмова 
колоквијум: предаја радне верзије елабората у pdf формату / dropbox 

09 Прототипски модел предавање: Разјашњење прототипске природе архитектонског модела уз анализу 
случајева и преглед релевантних примера 

10 Семинар семинар: студенти представљају индивидуални рад на анализи и интерпретацији једног од 
задатих појмова

11 Преглед примера предавање: Преглед релевантних и савремених истраживања кроз пројекат. 

12 Семинар дискусија: студенти представљају индивидуални рад на анализи и интерпретацији једног 
од задатих појмова

13 Семинар + Колоквијум дискусија: студенти представљају индивидуални рад на анализи и интерпретацији једног 
од задатих појмова 
колоквијум: предаја радне верзије елабората у pdf формату / dropbox 

14 Ревизија  дискусија: Ревизија предавања и студентских презентација уз разјашњење начина 
полагања испита и критеријума оцењивања финалног елабората. 

 

Обавезна литература:  

Allen, S. 2000. Practice: architecture, technique and representation. New York and London: Routledge. 
Препоручена литература:

http://blog.4ofseven.com/books/ 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):

Испит се полаже путем  предаје штампаног текстуалног-графичког елабората формата А4, у виду дневника који припрема сваки 
студент. Садржај елабората чине белешке, анализе релевантих примера, цртежи, фотографије и други артифакти настали 
путем континуалног истраживачког рада током семестра. 
 
Критеријуми оцењивања: 

Оцена се састоји из две компоненте. Прва се односи на рад током семестра и првенствено на резултате приказане током 
семинара (колоквијума) који се одржавају током семестра. Успешна презентација подразумева примену знања стеченог на 
предавањима. Поред оцене за рад током семестра, сваки студент добија коментаре, сугестије и инструкције за припрему 
финалног елабората. Одбрана елабората чини други сегмент оцене и предвиђена је јануарском испитном року. Успешна 
одбрана елабората подразумева креативну примену знања стеченог на предавањима уз способност квалификованог 
коришћења извора, писмене и графичке комуникације.  
 
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 - писмени испит/ пројекат 60 
практична настава - усмени испит - 
Колоквијуми 2х15 30  
семинари 10 



 

 
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 

 


