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мастер академске студије архитектуре
интегрисане академске студије архитектуре

Наставни циљ је подстицај самосталном студентском истраживању, на највишем и 
најкомплекснијем степену мастер нивоа студија, које подразумева истраживање контекста и 
обраду свих специфичних аспеката задатка, успостављање програмске структуре и тезе 
пројекта, јасно дефинисање пројектног задатка и и теме пројекта на основу којих се може 
приступити изради пројекта уз увид у савремене тенденције у архитектури, као и критички 
однос према локалном окружењу и контексту уопште. Мастер теза има за циљ припрему 
рада на пројекту и касније на завршном раду. Кроз спровођење методологије научног 
истраживања, формулише се и пише теза. Истраживачки део подразумева дефинисање 
пројектног задатка, тезе и теме пројекта - писану тезу мастер пројекта и завршног рада.

САВРЕМЕНЕ "ОАЗЕ"

др Александар Виденовић, в. проф.

0

0

2

4

videnovic.a@gmail.com

1. Успех на Мастер семинарима  и пројектима 1, 2 и 3 
2. Други семинари (изборни и ван наставе), портфолио, мотив

Групна и индивидуална, класична и интерактивна настава, теренски рад, истраживање извора, израда 
програма, анализа и есеја, презентације, студије случајева и провежбавање усмене аргументације.

У договору са наставником, за сваког студента посебно, а у зависности од конкретне 
проблематике тезе, програмских специфичности и посебности лоцирања садржаја који ће се 
пројектовати.
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др Урош Радосављевић, в. проф. 
арх. Драган Марчетић, в. проф.

Настава подразумева упознавање са неопходном релевантном и референтном литературом, 
истраживање контекстуалних и историјских чињеница, као и савремених аналогних 
садржаја, функција, модела и архитектонских артефаката. 
У конкретном задатку, настава је конципирана да развија свест будућих пројектаната, да се 
у Србији стратегија развоја туризма све више заснива на посебностима природних и 
створених добара, односно оним вредностима и ресурсима које може да представи у 
квалитетној туристичкој понуди. Све је веће интересовање за кратке (неколико дана), 
осмишљене и садржајне туре и тематска путовања (манастири и цркве, археологија, 
историја, виногорја, резервати и паркови природе, етно – архитектура, лов, риболов, 
планинарење, традиционалне манифестације, бањски, речни и језерски туризам...), у односу 
на статична, сезонска и садржајно монотона вишедневна летовања и зимовања. Први 
поменути облик туризма као динамичан, захтева квалитетну организацију нових садржаја 
примерену променљивости у смењивању догађаја, места боравка, предаха и ноћења. 
Осим наведеног, кроз наставу ће се преиспитивати корелација са саобраћајним токовима, 
доступност локација,у контексту тумачења појмова: мрежа, координате, цикличност, 
репетиција, сателитска станишта, нуклеус... Даље ће се у теоријском и аналитичком смислу, 
спровести типолошка, историјска и контекстуална анализа објеката и концептуалних модела 
визиторских и информативно - туристичких центара и проблематизовати и објаснити њихов 
значај и место у савременом друштвеном контексту (еколошка и економска одрживост...) и 
тржишно - привредном оквиру (значај развоја туризма и других пратећих делатности). 



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.

1

2

исходи



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.

предиспитне обавезе завршни испит

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.
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оцењивање
40

10практична настава

колоквијум 30

60

елаборат - писани рад

усмена одбрана

50
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