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Увођење студената у стручну и научну материју и методологију архитектонског 
пројектовања еколошки оправданих објеката уз примену основних начела о енергетској 
ефикасности. Пројектовање Универзитетског студентског центра служи као програмски 
основ за адекаватно упознавање студената са елементима архитектонског и урбанистичког 
пројектовања, развијање способности прикупљања информација и савремених могућности 
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На локацији ушће студенти ће истраживати друштвено-историјске оквире, 
архитектонско-урбанистичке могућности и енергетске потенцијале локације за реализацију 
пројекта Универзитетског студентског центра . Основа пројектног задатка је развијање 
архитектонске форме и фасадног омотача који ће омогућити интегративно коришћење 
различитих облика енергије. Природа је неисцрпан извор инспирације за проблеме 
енергетске ефикасности и одрживости. Циљ пројекта је развијање функционално неопходне 
структуре са решавањем проблема енергетске оптимизације фасадног омотача који је 
формално интегрисан у архитектонску форму.  Активно коришћење обновљивих извора 
енергије у фасадним омотачима и форми објекта омогућава енергетску оптимизацију 
објекта. Кроз пројекат се тражи иновација, технолошки напредак и системска интеграција 
иновативних енергетских подсистема у циљу смањења потрошње примарне енергије.  
Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне 
намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основ истраживања је 
анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за приказивањем 
савремених схватања  у архитектури новог миленијума, као и сагледавање утицаја изузетно 
динамичног технолошког развоја. Студенти кроз различите облике научне методологије 
истражују нове облике савременог образовања које треба представити кроз објекат који се 
пројектује уз смањење потрошње конвенционалних извора енергије. Пројектовање оваквих 
структура и оваквих концепата у будућности има за циљ систематски приступ новој 
генерацији архитектонских објеката који су дефинисани утицајима технологије. Радом на 
пројекту Универзитетског студентског центра студенти истражују основне елемената 
функције и односа архитектуре у контексту енергетске ефикасности и савремене 
технологије.
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ʗʜʡʔʟʞʟʔʡʏʥʗʸʏ

ʙʝʜʥʔʞʡ

ʟʏʖʟʏʓʏ

ʞʟʔʖʔʜʡʏʥʗʸʏ

активност у току наставе 10бодова

1.колоквијум 15 бодова

2.колоквијум 15 бодова

укупно 40 бодова

укупно 60 бодова

Уводно објашњење задатка 
Обилазак локације, програмска анализа задатка и урбанистичких параметара локације

Анализа примера, истраживање локације, дискусија о задатку 
Излагање, презентација, анализа примера и дискусија, Истраживање задатка, дефинисање тежишта 
теме у оквиру задате тематске области.
Програмско-просторна студија 
Просторно програмско решење целине (идејно решење,радна макета,модел)

Програмско-просторна студија 
Просторно програмско решење целине (идејно решење,радна макета,модел)

Просторно програмски концепт 
Разрада идејног решења,макета,модел

Просторно програмски концепт 
Разрада идејног решења,макета,модел

1. Колоквијум: 
Идејно арх. решење : Програм – концепт.Радна макета.Дискусија

Идејно решење-дефинисање аспеката 
Корекција прилога

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

2. Колоквијум: 
Анализа архитектонског детаља, ентеријер

Финализација пројекта 
Финализација свих графичких прилога, завршне консултације ( прилози, презентација, макете)

Финализација пројекта 
Финализација свих графичких прилога, завршне консултације ( прилози, презентација, макете)
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