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Циљ рада на местер тези је истраживање могућности примене нових материјала и 
технологија као  и трансфера технологија из других техничких области у домен 
архитектонског пројектовања, са посебним акцентом на коришћење интерактивних 
технологија и материјала у програмском и обликовном смислу.  
Такође, циљ рада је подстицање студената да експериментишу и  да у програмском и 
обликовном смислу реализују решења која су архитектонски одговор на промене које су 
настају као полседица развоја савремених технологија.

МУЗЕЈ НАУКЕ О ТЕХНИКЕ -  ДОМЕТИ ИНЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

проф. Др Бранислав Жегарац
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Обилазак релевантних музеја. Рад у студију. Предавања гостујућих наставника.

o Balard Bell V..., 2006. Materials for Architectural Design, London, Laurence King Publishing, 
доступно – у библиотеци 
o Hirsinger Q...., 2006. Material World 2, Amsterdam, Frame Publishers Basel, Birkhauser, 
доступно – код наставника,  
o Kaltenbach F..., 2004. Translucent materials, Basel, Birkhauser edition Detail, доступно – код 
наставника 
o Klooster T.... 2009. Smart Surfaces and their Applications in Architecture and Design, Basel, 
Birkhauser, доступно – код наставника,  
o Kronenbur R., 2007.Flexbile, Architecture that Responds to Change, Laurence King Publishing
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проф. Др Ева Ваништа Лазаревић 
проф. Др Драгана Васиљевић Томић

Информатичка револуција, током последњих тридесетак година, довела је до настанка 
нових технолошких проналазака који су битно утицали на друштво и понашање људи. 
Упркос томе архитектура је у многим аспектима остала конзервативна и резистентна на 
савремена технолошка достигнућа, нове материјале и процесе. Разлози томе леже у 
чињеници да архитектура релативно споро прихвата нове технолошке изазове, као и у 
конзерватином приступу (у учењу и паркси) процесу пројектовања архитектонских објеката 
који материјале и технологије по правилу укључује на самом крају пројекта. Чак и у 
случајевима када су материјали и технологије интегрисани још у фази идеје, њихова 
примена је најчешће заснована на познатим, провереним или евентуално унапређеним 
технолошким решењима.  
У раду на овом пројекту студенти истражују нове приступа у пројектовању, у програмском и 
обликовном смислу, засноване на  примене нових материјала и технологија, посебно 
интерактивних. Такође, испитују се и могућности трансфера технологија у област 
архитектуре из других техничких области,  још у фази рада на концепту објекта. 
Музеј науке и технике представља садржај који је није оптерећен сложеним функционалним 
и екомомским параметрима и као такав је изузетно погодан за реализацију овог програма, 
односно за испитивање различитих форми, конструкција и материјала. 
У складу резултатима истаживања студенти сами бирају локацију која треба да им омогући 
релизацију програма формираног током рада на тези.

Просечна оцена на мастер студијама. Портфолио



РАзуМЕвАњЕ АРхиТЕкТонСкЕ ПРофЕСијЕ и улогЕ АРхиТЕкТЕ у ДРушТву, ПоСЕБно у ПРиПРЕМи 
ПРојЕкАТА који узиМАју у оБзиР СоЦијАлнЕ фАкТоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.
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РАзуМЕвАњЕ МЕТоДА иСТРАживАњА и ПРиПРЕМЕ ПРојЕкТних зАДАТАкА зА АРхиТЕкТонСки 
ПРојЕкАТ.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак;
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;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.
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РАзуМЕвАњЕ конСТРукТивних СиСТЕМА, гРАђЕвинСкЕ и конСТРукТоРкСЕ ПРоБлЕМАТикЕ 
РЕлЕвАнТнЕ зА АРхиТЕкТонСко ПРојЕкТовАњЕ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и 

грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлука на животну средину.
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АДЕквАТно знАњЕ о физичкиМ ПРоБлЕМиМА, ТЕхнологијАМА и функЦији оБјЕкТА у Циљу 
оБЕзБЕђЕњА унуТРАшњЕг коМфоРА и зАшТићЕноСТи. 
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према  принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.
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РАзуМЕвАњЕ оДноСА изМЕђу човЕкА и оБјЕкАТА и изМЕђу оБјЕкАТА и њиховог окРужЕњА, и 
ПоТРЕБЕ ДА СЕ оБјЕкАТ и ПРоСТоРи изМЕђу оДноСЕ ПРЕМА љуДСкиМ ПоТРЕБАМА и МЕРи. 
Студент ће имати разумевање о:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.
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АДЕквАТно знАњЕ о уРБАниСТичкоМ ПРојЕкТовАњу, ПлАниРАњу и вЕшТинАМА укључЕниМ у 
ПлАнСки ПРоЦЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и 

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.
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знАњЕ о ликовниМ уМЕТноСТиМА кАо уТиЦАјниМ зА квАлиТЕТ АРхиТЕкТонСког ПРојЕкТА. 
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације.
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СПоСоБноСТ изРАДЕ АРхиТЕкТонСких ПРојЕкАТА који зАДовољАвАју ЕСТЕТСкЕ и ТЕхничкЕ 
зАхТЕвЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве 

који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 

објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

АДЕквАТно знАњЕ иСТоРијЕ и ТЕоРијЕ АРхиТЕкТуРЕ и СРоДних уМЕТноСТи, ТЕхнологијА и 
ДРушТвЕних нАукА. 
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање 

објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички 

приступ.
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унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

АДЕквАТно знАњЕ о ПРоизвоДњи, оРгАнизАЦији, РЕгулАТиви и ПРоЦЕДуРАМА којиМА СЕ 
ПРојЕкАТ СПРовоДи у изгРАђЕни оБјЕкАТ или ПлАн инТЕгРишЕ у ЦЕлокуПни ПлАнСки СиСТЕМ.
Студент ће имати знање о:
1. основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и 

процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, 
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и 
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.
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остали исходи

нЕоПхоДнЕ ПРојЕкТАнТСкЕ вЕшТинЕ кАко Би СЕ иСПунили зАхТЕви коРиСникА у оквиРиМА 
финАнСкијСких огРАничЕњА и гРАђЕвинСких ПРоПиСА. 
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.

10

оцењивање
предиспитне обавезе завршни испит30

10практична настава

колоквијум 20

70

елаборат

усмена одбрана

50

20




