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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА

ПРОТОКОЛ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОЈ ЦЕЛИНИ ЗАВРШНИ РАД
(МАСТЕР ТЕЗА, МАСТЕР ПРОЈЕКАТ И МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД)
Завршни део студијског програма Мастер академских студија унутрашња архитектура састоји се из три целине:Мастер
тезе, Мастер пројекта и Мастер завршног рада. Радом на тези, пројекту и завршном раду, кроз процес формулације,
конципирања и развоја пројекта, студент самостално повезује сва стечена знања и вештине, влада процесом
истраживања, концептуализације, пројектовања и материјализације сложених архитектонских и дизајнерских целина.
Мастер теза, Мастер пројекат и Мастер завршни рад реализујусе током 21 недеље према следећем терминском
плану:
Мастер теза – од 1. до 6. недеље – укупно 6 недеља
Мастер пројекат –од 3. до 15. недеље - укупно 12 недеља
Мастер завршни рад –од 10. до 21. недеље - укупно 11 недеља
Колоквијум на предмету Мастер теза студент полажe у 3. недељи семестра, након чега ментор одобрава
студенту почетак рада на Мастер пројекту.
Колоквијум на предмету Мастер пројекат студент полаже у 10. недељи семестра,након чега ментор одобрава
студенту почетак рада на Мастер завршном раду.
Одбрана Мастер тезе и Мастер пројекта реализује се у 15. недељи семестра. Положени испити (Мастер теза и
Мастер пројекат) су услов за излазак студента на одбрану Мастер завршног рада.
Јавна усмена одбрана Мастер завршног рада реализоваће се у 21. недељи семестра.
Све фазе (уз преклапања) трају укупно 21 недељу (укључујући одбрану Мастер тезе и Мастер пројекта у 15. недељи и
јавну усмену одбрану Мастер завршног рада у 21. недељи)
Рад на Мастер завршном раду подразумева самосталан рад студента. На крају Мастер завршног рада предвиђена је
јавна усмена одбрана пред менторском комисијом. Датум и термин одбране завршног рада, као и распоред по
салама, биће објављени у јунском испитном року.
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Графички приказ динамике реализације
Мастер тезе, Мастер пројеката, Мастер завршног рада
у току пролећног семестра
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МАСТЕР ТЕЗА
Истраживачки рад, формирање тезе Мастер пројекта и Мастер завршног рада. Припрема за рад на Мастер пројекту

Циљ, исход и садржај Мастер тезе према усмерењима дефинисани су књигом предмета (Прилог 1).

САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА МАСТЕР ТЕЗЕ:
Насловна страна
Страна са информацијама о усмерењу, ментору и члановима комисије
Ментор: титула, име и презиме, звање
Чланови комисије: титула, име и презиме, звање
Усмерење
Датум одбране: дан, месец, година
Резиме (апстракт)и кључне речи
Резиме је језгровит приказ рада и читаоцима омогућује увид у његове битне елементе. Резиме мора бити
написан тако да омогући читаоцу разумевање циља рада, метода истраживања, резултата, уз битна
образложења и ауторове закључке. Обим: до 2 стране. Треба навести до максимално десет кључних појмова
Садржај рада
Текст рада по поглављима
Увод (Уводне напомене о теми – повод, актуелност, значај, проблем и предмет, циљеви и задаци, полазне
тезе пројекта, методе, очекивани резултати)
Приказ и интерпретација резултата истраживања(дефинисање теоријских полазишта у односу на
уочени проблем (феномен), објашњење и дефинисање просторних и програмских захтева,
концепта решења)
Закључак (ослањање на раније изнете тезе)
Литература
Прилози (није обавезно)

3

ОБИМ ЕЛАБОРАТА МАСТЕР ТЕЗЕ:
Теза мастер пројекта садржи најмање један ауторски табак текста и додатне графичке илустрације или фотографије.
(Ауторски табак садржи најмање 16 ауторских страна (укључујући и прву страну на којој се налазе наслови, резиме
рада (апстракт) и кључне речи). Ауторска страна износи 1860 текстовних знакова - 250 до 300 речи. Један табак
износи 16 ауторских страна - 4000 до 4800 речи).

ОЦЕЊИВАЊЕ ЕЛАБОРАТА МАСТЕР ТЕЗЕ (100 поена):
Предиспитне обавезе
практична настава
колоквијум

(40 поена)
(10 поена)
(30 поена)

Завршни испит
елаборат - писани рад
усмена одбрана

(60 поена)
(50 поена)
(10 поена)
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МАСТЕР ПРОЈЕКАТ
Формирање просторно-програмског концепта сагласног Мастер тези – припрема за израду Мастер завршног рада

Циљ, исход и садржај Мастер пројекта према усмерењима дефинисани су књигом предмета (Прилог 2).

САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА МАСТЕР ПРОЈЕКТА:
Прикази просторно-програмског концепта/решења у одговарајућим размерама(основе, пресеци, просторни
прикази, макета,и сл.)
Приказ развоја идеје – Procesfolio (иницијална поставка, идеја, концептуална полазишта, програмска истраживања,
намере, анализе, студије, варијације, и сл. Средства изражавања (прилози): концепт-скице, концептуалне макете,
шеме, дијаграми, студије, текст, фотографија, филм...)

ОЦЕЊИВАЊЕ ЕЛАБОРАТА МАСТЕР ПРОЈЕКТА (100 поена):
Предиспитне обавезе
практична настава
колоквијум

(40 поена)
(10 поена)
(30 поена)

Завршни испит
(60 поена)
елаборат
(50 поена)
- концепт / просторно-програмска поставка (40 поена)
- презентација
(10 поена)
усмена одбрана
(10 поена)
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МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД
Финализација и разрада просторно-програмског концепта - графички и просторни приказ архитектонског идејног
решења са елементима идејног пројекта

Циљ, исход и садржај Мастер завршног рада према усмерењима дефинисани су књигом предмета (Прилог3).

САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА МАСТЕР ЗАВРШНОГ РАДА (обавезни прилози):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Основеса диспозицијом намештаја 1:50
Основе подова 1:50
Основе плафона 1:50
Пресеци – изгледи 1:50
Фасаде-изгледи (уколико се интервенише на изгледу објекта) 1:100 – 1:50
Карактеристични детаљи 1:20 – 1:10 – 1:5
Детаљи карактеристичних елемената ентеријера 1:20 – 1:5
Детаљи ннамештаја 1:10-1:1
Материјализација (каталог изабраних материјала, намештаја и светиљки)
Макета (једна обавезна) 1:50
Просторни приказиамбијената кроз цртеже у перспективи, фотомонтаже, 3д модел
Четири примерка свеске (формат по избору) која садржи: текстуално образложење пројекта и умањене
графичке прилоге.

Саставни део елабората за одбрану Мастер завршног рада састоји се и из елабората Мастер тезе и Мастер
пројекта.

ОЦЕЊИВАЊЕ ЕЛАБОРАТА МАСТЕР ПРОЈЕКТА (100 поена):

Завршни испит
завршни рад - елаборат
- обликовање
- разрада пројекта
- презентација
усмена одбрана

(100 поена)
(85 поена)
(25 поена)
(40 поена)
(20 поена)
(15 поена)
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