
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЊИГА ПРЕДМЕТА 

Мастер академске студије – Унутрашња архитектура 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
 



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 

Наставник / наставници: проф. др Владимир Ф. Мако 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је сагледавање историјског развоја савремене унутрашње архитектуре и дизајна од последњих деценија деветнаестог 
века до данас. Кроз критичко разматрање значајних идеја, појава, релација и процеса који владају у архитектури и дизајну 
примењује се свеобухватан приступ који дела архитектуре и дизајна истражује на дискурзиван начин у контексту различитих 
културолошких, друштвених, историјских, економских, политичких, религијских, научних, филозофских, еколошких и многих других 
утицаја савременог доба. 

Исход предмета  

Студенти стичу знања која представљају неопходну базу и ослонац у разумевању и решавању пројектантских и дизајнерских 
проблема и задатака. Студенти се едукују кроз упоредне анализе традиционалних и актуелних феномена, уз истраживање њихових 
сличности и разлика, откривајући сложености и противречности претходних времена и савременог доба мултикултурализма и 
глобализације. 

Садржај предмета  

Теоријска наставa:  Кроз серију предавања приказују се значајне тачке у развоју архитектонских и дизајнерских парадигми уз 
критичко разматрање њиховог узрока, развојног тока и последица. Велика научна и техничко-технолошка открића, промене 
друштвених односа, политичких система, економских и тржишних услова умногоме из корена мењају основе на којима се заснивају 
теорије и праксе у унутрашњој архитектури и дизајну. Као једно од најзначајнијих полазишта за разумевање савремених теоријских 
принципа и пракси у унутрашњој архитектури и дизајну разматра се модернистичка идеја о јединству уметности, заната и 
архитектуре коју је заступала школа Баухаус. Револуционарне баухаусовске идеје, мисли и праксе радикално су промениле концепте 
који су владали у унутрашњој архитектури и дизајну, а њихов одјек и утицај присутан је и данас. Предавања настоје да истакну 
аналитички перспективизам, мисаону и семиотичку поливалентност савременог тумачења архитектуре и дизајна уз наглашавање 
отвореног дијалога између модерног, постмодерног, глобалистичког техницизма и неолибералистичких вишезначности у 
комплексним условима мултикултурализма двадесет првог века. 

Литература  

Kenet Frempton, Moderna arhitektura: kritička istorija (Beograd: Orion art, 2004). 
Charles Jencks, Nova paradigma u arhitekturi: jezik postmodernizma (Beograd: Orion Art, 2007). 
Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age (Cambridge: The MIT Press, 1980).  
Ulrich Conrads, Programi i manifesti arhitekture XX stoljeća (Zagreb: Biblioteka Psefizma, 1997). 
Glenn Parsons, The Philosophy of Design (Malden: Polity Press, 2019). 
Louis Weinthal, Toward a New Interior (Princton: Princton Architectural Press, 2011).  
Dizajn i kultura - Izbor tekstova, ur. Ješa Denegri (Beograd: SIC, 1985). 
Ирена И. Кулетин Ћулафић, Свакодневна естетика у архитектури и примењеним уметностима (Београд: Зборник SmartArt, 2019/20). 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања: 1   вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи ex cathedra кроз тематска предавања према наставном плану и програму. У настави се користи велики број 
примера у виду power point презентација које подстичу студенте да дискутују и да интерактивно учествују у предавањима. Током 
семестра предвиђена су два колоквијума провере стечених знања, као и редовне консултације на којима се разрешавају питања у 
вези са градивом и полагањем испита, информишу се студeнти о начинима прикупљања литературе, методологији истраживачког 
рада у библиотеци и архивама. Студенти формулишу сопствене истраживачке задатке повезујући стечена теоријска знања са 
пројектним задацима на предмету Студио пројекат у текућем семестру. Спроведена истраживања студенти презентују у облику 
семинарског рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 20  семинарски рад 70 

семинар-и    



 
 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: КУЛТУРА ДИЗАЈНА 

Наставник / наставници: проф. др Мариела Цветић 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Основни циљ наставе је да се студенти упознају са дизајном као културним феноменом, "дизајном у доба културе", 
односима: визуелне културе, материјалне културе и културе дизајна, као и студија дизајна. Такође, истражује се однос 
дизајнера према другим академским дисциплинама: студијама културе, антропологији, материјалној култури, 
визуелној култури, политичкој економији. 

 

Исход предмета  

Знање и разумевање статуса дизајна у савременој култури које омогућује самостално препознавање и анализу 
појединих случајева. Развија концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегришу 
естетске аспекте објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника. 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. 
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. уводно предавање, о предмету, о обавезама 
2. о теорији и историји дизајна 
3. пропаганда и дизајн 
4. родна и феминистичка критика дизајна, марксистичка критика дизајна 
5. студије моде и дизајн 
6. филм и дизајн 
7. рекламе и дизајн 
8. студија случаја 

Практична настава  

1. презентација текстова (1. колоквијум) 
2. презентација текстова (1. колоквијум) 
3. дискусије о избору теме 1 
4. дискусије о избору теме 1 
5. посета изложи и дискусија 
6. разговори о писању апстракта за изабрану тему (2. колоквијум)  
7. разговори о писању апстракта за изабрану тему (2. колоквијум)  

Литература  

Đilo Dorfles, Uvod u dizajn–Jezik i istorija serijske proizvodnje, Svetovi, NoviSad, 1994 
Teorija i povijest dizajna.Kriička antologija, izbor i predgovor: Feđa Vukić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Zagreb, 
2012 
Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, Ghent, 2005. 
Miško Šuvaković, Konceptualna umetnost, Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 200 
Цветић, Мариела, Das Unheimliche. Психоаналитичке и културалне теорије простора, Орион арт и Архитектонски 
факултет, Београд, 2011 
The Routledge Companion to Design Research, ed. by Paul Rodgers & Joyce Yee, London And New York, 2015 

Број часова  активне наставе 3 Остали часови: 

/ предавања:   1 вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 



Настава се одвија кроз почетна предавања еx катхедра која прелазе у дискусије, анализе и дијалоге,  домаћи задаци, 
колоквијуми, консултације, заједничка посета изложбама. Предвиђена је и пројекција филмова који отварају дебату о 
истраживаном проблему. Након индивидуалног рада студенти и наставник заједно анализирају радове/текстове. 
Завршним радом студенти сублимирају знања стечена на предавањима. 
 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава / усмени испт / 

колоквијум-и 40 Презентација мапе радова 50 

семинар-и /   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: КОНСТРУКЦИЈА И ЕНТЕРИЈЕР 

Наставник / наставници: проф. др Ненад Д. Шекуларац 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ наставе је упознавање са разним типовима конструкција; конструкција и ентеријер – видна и скривена. Како 
конструкција утиче на пројектантску слободу. Реконструкција и ентеријер. Могућност интервенција на постојећој 
конструкцији у циљу добијања нових ентеријерских решења. Начин решавања везе конструкције и ентеријерске облоге 
у зависности од типа конструкције и врсте облоге. Циљ наставе на овом предмету је упознавање са елементима 
примарне конструкције и како они утичу на пројектантско решење ентеријера. Кроз наставу на овом предмету  студент 
унапређује постојеће и стиче нова знања из облати архитектонског инжењерства. Добијена знања на овом предмету 
омогућиће студенту успешно савладавање наставног програма. 

Исход предмета  

Изложена материја омогућава студентима да сагледају могућности које пружају носеће конструкције у формирању 
најразличитијих архитектонских форми у процесу пројектовања простора. 

Способност повезивања и имплементације претходно стечених општих и специфичних знања као и вештина у области 
пројектовања архитектонских објеката са посебним освртом на однос конструкције и ентеријера. 

Знања стечена кроз теоријску наставу на овом предмету представљају материју неопходну за даљи успешан рад на  
мастер студијама унутрашње архитектуре, а која односе се на пројектовање нових али и реконструкцију и 
материјализацију постојећих архитектонског објекта. 

Студент развија вештине комплексног, критичког и рационалног приступа пројектовању и реализацији архитектонске 
идеје. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Утицај примарне конструкције на архитектонску форму. Могући проблеми при реконструкцији објеката и давање 
препорука и смерница како на правилан начин решити ентеријер водећи рачуна о елементима конструкције (пријему и 
преношењу оптерећења, савладавању великих распона и могућност и ограничења формирања нових отвора и 
проширења постојећих на елементима конструкције, могућност уклањања постојећих елемената конструкције). Утицај 
ентеријерских решења на конструкцију објекта како постојећих тако и нових објеката у фази пројектовања.  

Практична настава / 

Литература  

 Ненад Шекуларац: Дрвени решеткасти носачи ‒ пројектовање, прорачун и извођење кровних конструкција, 
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет; Београд, 2017. године; 

 Милорад Димитријевић, Статичко конструктивни проблеми у заштити градитељског наслеђа, Универзитета у 
Београду Архитектонски факултет, Београд, 1984. године; 

 Ивановић-Шекуларац Јелена, 2017., ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду, Београд,  

литература неопходна за рад на предмету, у зависности од задатка, биће припремљена од стране наставника и биће 
доступна студентима. 

Број часова активне наставе Остали часови: 

/ предавања: 2 вежбе: / други облици наставе: / (студијски) истраживачки рад: / 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада као што су предавања еx-катедра, анализа 
случајева, интерактивни облици наставе, активно учешће у дискусијама, рад на изради семинарских радова и 
графичких прилога (индивидуално или групно – два члана). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 семинар 40 

колоквијум-и 20 усмена одбрана семинара 20 



 

 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: СТУДИО М01УА - СЕМИНАР  

Наставник / наставници: в.проф. арх Игор Ж. Рајковић (1), доц. др Ивана М. Ракоњац 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенту ибезбеди фундус основних знања у вези пројектантских и дизајнерских проблема који се могу 
јављају у професионалном окружењу. Предмет представља студенту сложен однос знања и вештина, мишљења и стварања, који је 
пресудан да би креативне дисциплине оствариле активну улогу у савременом животу. Експериментисањем односом теорије и 
праксе у изучавању просторних питања, гради се баланс између практичних и концептуалних учења, неопходан да би се идеја 
реализовала кроз материјал архитектуре и дизајна. 

 

Исход предмета  

Исход предмета је савладавање специфичних теоријских знања и истраживачких поступака из области које су у директној вези са 
професионалном праксом. 
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Садржај предмета разматра сложене односе тела и простора и питања перцепције тела и простора од значаја за разумевање 
архитектонског простора и дизајна. Приказује се широк спектар аспеката у којима се овај однос показује од физичких и ергономских, 
до феноменолошких и егзистенцијалних. Обрађују се ограничења и потенцијали људског тела у односу на употребу и перцепцију 
простора као и стабилности њихових односа. Посебна пажња посвећује се питањима односа покрета (тела) и простора као и услова 
перцепције динамичких система. 
 

Литература  

Vidler, Anthony. The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, The MIT Press, 1992 
Pallasmaa Juhani. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, John Wiley&Sons, 2005 
Hill, Jonathan (ed. by). Occupying Architecture: Between the Architect and User, Routledge, 1998 
Grosz, Elizabeth. Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space, The MIT Press, 1995 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:   2 вежбе: / други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања, интерактивну наставу кроз јавне презентације студената, индивидуалне и јавне консултације, 
практичан рад и израду семестралног рада.  
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 30 Завршни испит  поена 70 

активност у току предавања 10 писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ-01 

Наставник / наставници: проф. мр Бранко Д. Павић (1), доц. др ум. Иван Н. Шулетић 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да пружи увид у подручје уметности и културе дводимензионалног дизајна кроз изучавање 
универзалних принципа обликовања као и развијање спознајне, креативне и технолошке способностии студената. 
Такође, циљ је да студенти кроз експеримент и истаживање употребом савремених и класичних материјала и 
концепција развију ауторски израз у реализацији задатака и вештину његовог теоријског и критичког тумачења. 

Исход предмета  

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; 

 

Садржај предмета 

Настава се одвија кроз предавања, презентације и дискусије са студентима на теме које аналитички приступају 
кључним појмовима и концепцијама неопходним за рад и истраживање могућности креирања и примене орнамента у 
ентеријеру. 

 

Литература  

Кент Блумер, The Nature of Ornament, W.W.Norton, Њујорк, Лондон, 2000 

Уметност и визуелно опажање, Рудолф Арнхајм, Универзитет уметности Београд, 1987 

 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:  2 вежбе: / други облици наставе:  1 (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз уводна предавања и практични рад (вежбе). 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 портфолио 50 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20 ..........  

семинар-и    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: ТЕОРИЈЕ О ПРОСТОРУ 

Наставник / наставници: доц. др Милена С. Кордић 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је сагледавање контекста у којем настају архитектура унутрашњег простора и дизајн кроз приказ 
теоријских дискурса који играју улогу у његовом формирању. Студенту се овиме омогућава увид у позицију дисциплине 
у ширем друштвеном контексту као и карактер међузависности знања уопште. 

 

Исход предмета  

Исход предмета је разумевање савремених теоријских одредница и њиховог утицаја, односно улоге у пројектантском 
поступку. Обогаћивањем мисаоне основе проширују се могућности за  креативно понашање у односу на актуелне теме 
савременог архитектонског контекста унутрашње архитектуре и дизајна. Студент формира капацитет критичког 
мишљења о пракси дискурса као и да критички вреднује сопствене ставове. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Приказују се специфичности дисциплине унутрашње архитектуре и дизајна као места пресека архитектонских, 
естетичких, филозофских и психолошких теорија. Теорије о простору формулишу се у односу на његове бројне и 
разноврсне аспекте, али непрегледност и неухватљивост праве природе простора остаје његов основни потенцијал како 
у области теорије тако и у области праксе. Недетерминисаност теорија о простору (немогућност дефинисања) отвара 
стално истраживачко поље разрешења питања смисла кроз однос човека и простора. 

Истраживањем литературе и паралелним прикупљањем података о савременим архитектонским праксама, студенти се 
оспобљавају за тумачење архитектонских пројеката у односу на теме којима се бави теорија архитектуре. Садржај 
наставе је у вези са израдом Мастер тезе у последњем семестру Мастер академских студија, а њен значај се састоји у 
томе што омогућава кандидату да позиционира сопствену истраживачку тему у односу на токове савремене 
архитектонске теорије и праксе. 

Практична настава  

Литература  

Hays, Michael K. (2000). Architectural Theory Since 1968. Cambridge, Massachusetts: MIT  

Press. Taylor, Mark; Preston, Julieanna, ed. (2006). Intimus: Interior Design Theory Reader. England: Wiley-academy  

Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009 

Rice, Charles. The Emergence of the Interior: Architecture, Modernity, Domesticity. 

Borden, Rendell (ed): Intersections: Architectural Histories and Critical Theories, Routledge, 2000 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања: 1 вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања, презентације и анализу кључних текстова о одређеним темама, дискусије о њима, 
самостални истраживачки рад студената и презентацију резултата истраживачког рада.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

  



Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: ТЕОРИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА 

Наставник / наставници: проф. др Владимир Ф. Мако 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање и разумевање кључних теорија двадесетог века које су успоставиле и развиле индустријски дизајн као 
дисциплину. Током предавања студенти се упознају са интерактивним односима који владају имеђу архитектуре и индустријског 
дизајна, као и са релацијама између индустријског дизајна и других облика дизајна и примењених уметности. 

Исход предмета  

Студенти стичу критичка и естетичка знања о индустријском дизајну и на тај начин проширују своја знања о архитектури, уметности, 
унутрашњој архитектури, примењеним уметностима и другим облицима дизајна. Кроз разматрања специфичних примера и дела 
индустријског дизајна студенти се едукују о међуповезаности архитектуре и индустријског дизајна који се разматрају у 
свеобухватном контексту економских, техничко-технолошких, друштвених, политичких, културолошких, еколошких и многих других 
услова. Настоји се да се критички и и естетски размотре дела из различитих области дизајна пратећи уметнички и теоријски развој 
архитектонских праваца, тенденција и идеја. Разматра се близак однос архитектуре и индустријског дизајна пратећи условне факторе 
развоја као што су економски, технолошки, друштвени, политички, културолошки и многи други. 

Садржај предмета 

Теоријска наставa:  На предавањима излажу се и сагледавају интерактивни односи архитектуре и индустријског дизајна. Разматрају 
се услови који су довели до настанка индустријског дизајна од доба индустријске револуције до данас. Развија се способност 
разумевања фундаменталних аспеката развоја индустријског дизајна, кроз критичко разматрање најзначајнијих теорија, идеја, 
праваца и дизајнера. На овај начин студенти се едукују да истражују и откривају комплексну природу индустријског дизајна и путем 
истраживања  културних, социјалних и естетичких аспеката, биће у стању да формирају сопствене идеје, позиције и системе 
вредновања својих и туђих производа, као и да развију нове приступе у дизајнерском процесу као креативном чину. Предавања 
настоје да испитају развој индустријског дизајна и дизајна уопште који су уско повезани са развојем архитектуре и уметности још од 
индивидуалистичког схватања дизајна Вилијема Мориса и покрета Arts and Crafts, затим немачког Werkbund-а и Bauhaus-а као струја 
које су водиле стандардизацији индустријских производа, до данас еминентних дизајнера и дизајнерских корпорација које дизајн 
схватају на унапређен и естетски комплексан начин са становишта прилагођености новим материјалима и техникама уз поштовање 
кардиналних принципа функционалности, економичности, једноставности одрживости, еколошке исплативости и заштите животне 
околине и станишта. 

Литература  

Victor Margolin, Design Discourse: History, Theory, Criticism (Chicago and London: University of Chicago Press, 1989). 
Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age (Cambridge: The MIT Press, 1980). 
Glenn Parsons, The Philosophy of Design (Cambridge: Polity Press, 2016). 
Nigel Cross, Design Thinking: Understanding how Designers Think and Work (Oxford and New York: Berg Publishers, 2011). 
Viktor Papanek, Dizajn za stvarni svijet (Split: "Marko Marulić", 1973). 
Guy Julier, The Thames & Hudson dictionary of design since 1900 (London: Thames & Hudson, 2004). 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања: 1   вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи ex cathedra кроз тематска предавања према наставном плану и програму. У настави се користи велики број 
примера у виду power point презентација које подстичу студенте да дискутују и да интерактивно учествују у предавањима. Током 
семестра предвиђена су два колоквијума провере стечених знања, као и редовне консултације на којима се разрешавају питања у 
вези са градивом и полагањем испита, информишу се студeнти о начинима прикупљања литературе, методологији истраживачког 
рада у библиотеци и архивама. Спроведена истраживања студенти презентују у облику семинарског рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 20 семинарски рад 70 

семинар-и    

 

 
 
 



Студијски програм: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: ОСВЕТЉЕЊЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ 

Наставник / наставници: проф. др Лидија С. Ђокић 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ  

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Упознавање са условима и принципима пројектовања осветљења у ентеријеру. Анализирају се критеријуми за 
пројектовање осветљења, кроз захтеве корисника, функције, примењенe материјалe, као и физичкe одликe простора. 
Утицаји на квалитет осветљења се сагледавају у оквиру опште архитектонске концепције.   
Разумевање основних појмова неопходних за рад у области осветљења.  
 

Исход предмета  

Разумевање ефеката који се у ентеријеру могу постићи осветљењем. Способност дефинисања критеријума који 
постављају корисници, материјали и простор за који се тражи решење. Способност реализације жељених ефеката. 

 

Садржај предмета 

Упознавање са условима и принципима пројектовања осветљења у ентеријеру. Анализирају се критеријуми за 
пројектовање осветљења, кроз захтеве корисника, функција, примењених материјала, као и физичких одлика простора. 
Утицаји на квалитет осветљења се сагледавају у оквиру опште архитектонске концепције. Оспособљавање студената за 
израду пројеката осветљења ентеријера. 
 

Литература  

Лидија Ђокић: Осветљење у архитектури – захтеви и смернице за пројектовање. Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду. Београд, 2007. 
Derek Phillips: Lighting Modern Buildings. Architectural Press. Oxford, 2007. 
Christopher Cuttle: Lighting by Design. Architectural Press. Oxford, 2003. 
Миомир Костић: Водич кроз свет технике осветљења. Minel-Schreder. Београд, 2000. 
 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:   2 вежбе: / други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације, обилазак репрезентативног ентеријера. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум 50 пројекат осветљења 50 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња Архитектура  

Назив предмета: СТУДИО М02УА - СЕМИНАР 

Наставник / наставници: в. проф. арх  Милан А. Ђурић 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенту обезбеди фундус специфичних знања везаних за пројектантски проблем који се 
обрађује у студију. Сврха предмета представља развој критичког мишљења у односу на сложеност процеса стварања, 
које је пресудно да би креативне дисциплине оствариле активну улогу у савременом животу. 

Исход предмета  

Способност да развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске 
аспекте објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника; Знање о утицају историје и теорије на просторне, 
друштвене и технолошке аспекте архитектуре. 
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Силабус предмета "Идентитет и репрезентација" са становишта новог материјализма теоријски разматра појмове: Свет, 
ситуација и стање ситуацуије, Догађај-Траг догађаја-Тело, Субјект и субјективност, презентација и репрезентација и 
савремени идентитет. Фокус овог разматрања представља теорија догађаја Алена Бадијуа (Alain Badiou) и у вези с тим 
логика Света архитектуре. Сврха овог разматрања огледа се у разумевању архитектонског дела као бића-овде (being-
here) и његовог места и улоге унутар конституисања Субјекта, те односа презентације и репрезентације, односно 
пасивног и генеричког идентитета.  

Практична настава  

На практичном нивоу семинар разматра место и улогу појединца (однос пасивног и генеричког идентитета), питање 
проблема сингуларности (метафоре личних и колективних историја ситуације), питање логике појављивања различитих 
елеменат из светова (лични свет, свет професије и сл.) у Свету архитектуре, питање конституисања Субјекта архитектуре 
(метафоре низова дела), питање репрезентације (метафоре укљчивања презентованог) и сл. 

Литература  

Badiou, A., & Hallward, P. (2002). Ethics: An essay on the understanding of evil. Verso. 

Badiou, Alain. Logics of worlds: Being and event II. Vol. 2. Bloomsbury Publishing, 2009. 

Badiou, Alain. Theory of the Subject. A&C Black, 2009. 

Bobić, A., Lazović, Z., & Stevović, V. (2014). Afirmacioni horizont: aktuelnost arhitekturalnog manifesta. U: Uticaj klimatskih 
promena na planiranje i projektovanje: smernice i preporuke (ur. Vladan Đokić & Zoran Lazović). Univerzitet u Beogradu-
Arhitektonski fakultet, 32-48. 

Meillassoux, Q. (2010). After finitude: An essay on the necessity of contingency. Bloomsbury Pub. 

Tschumi, B. (1996). Architecture and disjunction. MIT press. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:  2  вежбе: / други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Предавање: критичко-полемичко излагање; Вежбе: критичко-полемичка дискусија 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

Семинар 1 20   

Семинар 2 20   

    

 

 
 



Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ - 02 

Наставник / наставници: проф. мр Драган М. Јеленковић (1),  доц.др ум. Иван Н. Шулетић 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета, Облик, структура, израз, је да се студенти упознају са феноменима савремене ликовне уметности као и 
са проблематиком објеката који имају функционалну и нефункционалну употребу у окружењу 

Исход предмета  

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; 

 

Садржај предмета 

Настава се одвија кроз предавања, презентације и дискусије са студентима на теме које аналитички приступају 
кључним појмовима и концепцијама неопходним за рад и истраживање могућности креирања и примене орнамента у 
ентеријеру. 

 

Литература  

Херберт Рид, Историја модерне скулптуре, Југославија Београд  

Лазар Трифуновић, Путеви и раскршћа српске скулптуре, уметност, бр.22, април-јун  

Лидија Мереник, Драган Јеленковић, Музеј савремене уметности Војводине, 2008,  

Д.Јеленковић, Б.Павић, Д.Миљковић, Уметност, архитектура, дизајн, Културни центар Панчева, Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду,2014, 

Коста Богдановић, Свест о облику II, Прометеј, Нови Сад, 1995 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:  2 вежбе:/ други облици наставе: 1 (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз уводна предавања и практични рад (вежбе). 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 портфолио 50 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИЗАЈН 

Наставник / наставници: проф. др Владимир Ф. Мако 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов:/ 

Циљ предмета 

Циљ овога предмета је да упути студенте ка развијању разумевања шта истраживање кроз дизајн јесте и може бити, 
зашто је значајано и шта су последични квалитети оваквога процеса. Крајња сврха методологије истаживања кроз 
дизајн јесте да генерише суштинско знање кроз које се производи врхунски дизајн. Овај предмет разматра суштинске 
аспекте цреативног процеса дизајна као јединствене људске способности. Креативни процес се у том смислу нужно 
посматра као изузетно сложено деловање. У колико прихватамо став да дизајн наглашава вредновање и презентацију 
реалности у друштвеном контексту, тада и стојимо на становишту да је дизајн средство истраживања и испитивања. 

Исход предмета  

Предмет обезбеђује суштинско разумевање различитих аспеката знања које методологија истраживања кроз дизајн 
може генерисати у теоретском и практићном смислу. Кроз искуство у деловању кроз бројне модалитете истраживања 
студенти изграђују и развијају интелектуалне способности коришћења различитих аспеката сазнања у креативном 
процесу. Такође, студенти уче како да користе квалитативне, партиципацијске, креативне и друштвено активне 
истраживачке методе, и на који начин да укњучују искуство и емпатију. На овај начин студенти развијају способности да 
воде истраживање и да примењују стечена искуства у процесу свог креативног мишљења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоретски део предмета уводи студенте у разумевање питања методологије истраживања кроз пројекат као 
епистемиолошке области, као и начина коришћења литературе у истраживачком поступку. Овим се заокружује 
разумевање важности експлицитног сазнања и може се назвати истраживањем о дизајну. 
Практична настава  

Кроз практичну наставу засновану на експерименталном приступу, студенти такође стичу сазнања, али кроз активност 
засноване на личном креативном процесу. Систематично коришћење експерименталних и интуитивних метода, овај 
истраживачки модалитет синтетизује елементе интуитивног сазнања, као новог креативног искуства. Крајњи циљ ове 
фазе јесте сагледавање дизајна као испитивања друштвено културних пирања, као и презентације стеченог знања. 
Овим се подвлачи лични приступ сваког студента и развијање вредносног система заснованог на личном искуству.  

Литература  

Design plus Research, Proceedings of the Politecnico di Milano conference 2000, ed. By Silvia Pizzocaro, Amilton Arruda, Dijon 
De Morales, Milano: Politecnico di Milano, 2000; Design and Society, The Proceedings of the Design and Society section of an 
international conference on design policy, ed. By Richard Langdon and Nigel Cross,London: Design Council, 1984; Cross Nigel, 
Noughton John, Watker David, Design method and scientific method, in: Design: Science: Method, ed. By Robin Jaques & James 
A. Powell, Proceedings of the 1980 Design Research Society Conference, Guildford: Westbury House, 1981; Archer Bruce, A 
view of the nature of Design Research, in: Design: Science: Method, ed. By Robin Jaques & James A. Powell, Proceedings of the 
1980 Design Research Society Conference, Guildford: Westbury House, 1981; Bunge Mario, Intuition and Science, Westport, 
Connecticut: Greenwood Press, 1962; Dewey John, Art as Experience, New York: G.P. Putnam’s Sons, 1980; Friedman Ken, 
Design, Science and Design Education, in Peter McGrory, The Challenge of Complexity, Helsinki: University of Art and Design 
Helsinki UIAH, 1997;Dosi Giovanni, The nature of the innovative process, in Dosi Giovanni et al. Technical Change and Economic 
Theory, London: Pinter Publishers, 1988;  

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:2    вежбе: / други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе: Предавања и вежбе на конкретним задацима 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 20 Презентација пројекта  70 

семинар-и    

 



 

 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије унутрашња архитектура 

Назив предмета: ИНОВАТИВНИ ДИЗАЈН 

Наставник / наставници: проф. мр Драган М. Јеленковић (1), доц. др ум. Иван Н. Шулетић 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са иновацијама у дизајну и у уметности чији је значај потврђен у историјском и 
теоријском смислу. 

Исход предмета  

Знање о ликовним уме тностима као утицајним за квалитет ар хитектонског пр ојекта. 
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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

На предмету се одвијају предавања која обухватају анализе разнородних иновативних решења и поетика савремених 
дизајнера, уметника и њихових дела.  

Практична настава: Вежбе  

Литература  

Jelenković D., Pavić B., Miljković D.: UAD 2015, K.C.Pančevo, Arhitektonski fakultet u Beogradu;  

Lockwood, T.: Design Thinkng:Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, Allworth Press; 2009.  

Verganti, R.: Design Driven Innovation:Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean, Harvard 
Business Press, 2009.  

Orr, David W.: The Nature of Design: Ecology,Culture, and Human Intention, Oxford University Press, USA, 2004. 

Арнхајм, Р.: Уметност и визуелно опажање, Београд: Универзитет уметности, 1987. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:  1 вежбе:1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз уводна предавања и практични рад (вежбе). 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 портфолио 50 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Студијски програм / студијски програми:  Мастер академске студије – Унутрашња архитектура 

Назив предмета: ОБЛОГЕ И ИСПУНЕ 

Наставник / наставници: в. проф. др Душан М. Игњатовић 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је развијање критичке свести студената према проблематици материјализације унутрашњих простора, односно 
корелацији између техничко-технолошких елемената куће и завршних облога у савременом дизајнерском контексту.  

Сагледавањем вишезначних релација који однос примарне конструкције, одговарајућих подконструкција, техничких система и 
облога имају на укупан доживљај унутрашњег простора студенти стичу вештине неопходне за адекватно решавање питања одабира 
и примене различитих материјала и производа. 

Исход предмета  

Упознавање и  разумевање аспеката и међуодноса који карактеришу питања адекватне материјализације унутрашњих простора. 

Разумевање начина и принципа ”дефинисања” унутрашњег простора са материјалног аспекта, степена његове детерминисаности као 
и зависности од укупне структуре (конструкције) самог објекта.  

Сагледавање различитих приступа и могућности споја технолошких аспеката материјализације и визуелних реперкусија у складу са 
постављеним теоретским концептима од потпуне изложености до негирања. 

Разумевање условљеност и сложености процеса материјализације имајући у виду изузетно повећање потребе за технолошким 
системима савремених архитектонских објеката. 

Усвајање принципа анализе и могуће примене најчешће коришћених материјала (деривата – визуелних репрезената) уз сагледавање 
могућих плурализама приступа који формулишу материјализацију а самим тиме и доживљај простора. 

Садржај предмета 

Ex katedra предавања: Основни појмови и различитости дефинисања релација објекат, конструкција, подконструкција, 
инфраструктурни и технички системи, облоге. 
Формулација могућег архитектонског израза као одговор на функционалне, законске и техничко технолошке елементе пројекта. 
Хомогеност – хетерогеност, јединство читања односа споља – унутра. 
Стварање препознатљивог језика – решавање односа стил-технологија-материјализација. 
Однос: материјал (естетско, материјално, технолошко) – подконструкција – конструкција 
Могуће технолошке и структуралне интерпретације јединственог дизајнерског израза. 

 

Литература  

Изводи са предавања и скрипте (у електронском облику, доступни на Мооdle платформи) 

Leatherbarrow, D. Mostafavi, M. (2002) Surface Architecture, MIT Press, Cambridge, MA,  
Schittich, C. ed. (2002) Interior Spaces: Space, Light, Materials, Edition Detail, Birkhauser, Basel 
Schittich, C. ed (2008) Interior Surfaces and Materials: Aesthetics, Technology, Implementation, Birkhauser, Basel 
Hegger, M. Auch-Schwelk, V. Fuchs, M. Rosenkranz, T. (2006) Construction Materials Manual, Birkhauser, Basel 

 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:   2 вежбе: / други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Предавања ex-cathedra, интерактивни облици наставе, анализа случајева, презентације, семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит   поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: ТЕМАТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ УА 

Наставник / наставници: доц. др Марија Р. Милинковић 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ  

Број ЕСПБ: 2 ЕСПБ 

Услов: / 

Циљ предмета 

У оквиру рада на овом предмету, студенти се упознају  приступима, методама и техникама истраживања у контексту 
рада на пројектима унутрашње архитектуре. Рад је усмерен на разумевање, ревитализацију и адаптацију постојеће 
грађевинске структуре града и доприноси ширем увиду студената у специфичности пројектовања и грађења у 
затеченим, напуштеним или екстремним окружењима. Рад на поставци тематског истраживања омогућава синтезу 
претходно стечених знања и вештина пројектовања унутрашњег архитектонског простора. Настава је организована тако 
да подстакне аналитичко и критичко мишљење и обезбеди сазнања потребна за даљи рад на Мастер завршном раду. 

Исход предмета  

Задатак студената је да, на основу сазнања стечених на предавањима, својих појединачних интересовања и рада на 
формулацији предмета рада и истраживачког проблема, поставе Предлог тематског истраживања. У оквиру израде 
семестралног задатка, студенти резултате рада приказују у облику елабората који се састоји од кратког есеја, 
фотографија/филмова и аналитичких цртежа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Кроз комбинацију предавања и интерактивне наставе, студенти постепено формирају заједничку истраживачку 
платформу и формулишу појединачне истраживачке теме. Предавања су усмерена на упознавање са савременим 
методама истраживања, посебно са методом студије случаја и методама истраживања кроз пројектовање.  

Практична настава  

Различитим методама интерактивне наставе, студенти презентују свој самостални и групни истраживачки рад и 
дискутују о резултатима истраживања 

Литература  

Taylor, Mark, and Julieanna Preston. Intimus: Interior Design Theory Reader. London: Wiley-Academy, 2006. 

Deplazes, Andrea. Arhitektonske konstrukcije - od sirovine do građevine. Beograd: Građevinska knjiga, 2008. 

Page, Max. Why Preservation Matters. New Haven: Yale University Press. 2016. 

Schittich, Christian (ed). In-Detail. Interior Spaces: Space, Light, Materials. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2002. 

Schittich, Christian (ed). Building in Existing Fabric: Refirbishment, Extentions, New Designs. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 
2003. 

Ruedi, Katerina, and Iain Borden. The Dissertation: An Architecture Student's Handbook. London: Architectural Press, 2000. 

C3 (Seoul), no. 328, (2010): Urban Addition; C3 (Seoul) no. 353 (2013): Memory 

Detail, Bauwelt, arq: Architectural Research Quarterly 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања: 2 вежбе: / други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад: / 

Методе извођења наставе 

Предавања, интерактивна настава, самостални и групни истраживачки рад студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 20 испитни елаборат 70 

семинар-и    

 



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије – Унутрашња архитектура 

Назив предмета: УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ - 03 

Наставник / наставници: проф. др ум. Милорад Ј. Младеновић 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се у оквиру интердисциплинарних студија оствари могућност избора предмета као специфичног (реалистичног) 
пројектантског или изложбеног производа из области архитектуре и визуелних уметности. Садржајем предмета се изучава 
непосредна интеграција архитектуре и различитих уметничких пракси визуелних уметности које саме по себи могу бити 
вишемедијске а унутар архитектонског простора остварују потпуну синтезу и јединствен интердисциплинарни резултат. Циљ 
предмета је да се студенти непосредно упознају са савременим начинима и стратегијама такве интеграције. У оквиру студијског 
програма основно тежиште истраживачког и пројектантског рада је на простору унутрашње архитектуре.   

Исход предмета  

Студент ће стећи знање о: културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама, са нагласком на пројекте 
синтезе визуелних уметности и архитектуре који су од значаја за пројектовање објеката, као и о примени одговарајућих теоријских 
концепата, са нагласком на концептима синтезе визуелних уметности и архитектуре, током пројектовања у студију, показујући 
промишљени и критички приступ.  
Студент ће стећи знање о: томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат, о креативној 
примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру, креативној примени сличних радова у процесу 
пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и репрезентације. 
Студент ће стећи способност да: припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у 
разноврсним контекстима, користећи медије (технике) визуелних уметности, а одговарајући на дати задатак; 
Студент ће стећи разумевање о: начину на који ће се објекти интеграције визуелних уметности и архитектуре уклопити у своје 
локалне контексте. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава се спроводи на бази презентације, истраживања и промишљања тема и метода у реализацији интегративних 
пројеката у којима се на непосредан начин спајају праксе визуелних уметности и архитектуре. Студенти се упознају са примерима 
интеграције у савременим праксама од неоавангарди ХХ века до данас и међусобним и унакрсним утицајима, о методама и 
концептима који обухватају праксе, као и о начинима на који се концепти и методи у уметности и архитектури користе као важни за 
образовање појединачних и аутентичних професионалних поетика.   

Практична настава  

У оквиру практичног рада студенти истражују појединачне и групне могућности обликовања јединственог и аутентичног 
интердисциплинарног концепта који кроз вежбе артикулишу у реалистичан пројекат или инсталацију која тематизује интеграцију 
архитектонског контекста и интервенција визуелних уметности. 

Литература  

Не постоји обавезна литература. Литература ће бити презентована студентима на нивоу групе и појединачно у зависности од 
конкретног процеса истраживања. 

Број часова  активне наставе Остали часови:  

/ предавања: 2 вежбе:/ други облици наставе:  1 (студијски) истраживачки рад: / 

Методе извођења наставе 
Настава се реализује кроз предавања, вежбања, дискусије, истраживања и практичан рад.   
Резултат рада на предмету треба да буде пројекат или реализација синтезне, вишемедијске архитектонске и визуелно-уметничке 
интервенције која се припрема за конкретан простор и његов сложени (формални, естетски, социјални и други) контекст. Од 
студената се очекује овладавање елементима интеграције архитектонских и визуелних уметничких пракси на основу промишљања и 
утврђивања јединственог концепта рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 испитни елаборат 50 

практична настава / усмени испт / 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и /   



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 

Наставник / наставници: в.проф. арх Игор Ж. Рајковић 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ стручне праксе је примена стечених знања и њихова провера у пракси. Стицање непосредних практичних знања и 
искустава у пројектним бироима, у реализацији архитектонских објеката, у јавним и другим институцијама или у 
процесу научно/уметничко истраживачког рада. 

Стицање искуства у тимском раду у процесу архитектонског пројектовња и реализације архитектонских објеката 
унутрашње архитектуре и дизајна у архитектонском контексту. 

 

Исход предмета  

Студент у току практичног рада стиче увид у израду архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке 
захтеве. По завршетку стручне праксе од студента се очекује способност непосредне примене научних, уметничких, 
стручних и теоријскаих знања и практичних поступака; Разумевање актуелне праксе архитектонског пројектовања и 
дизајна у архитектонском контексту; Разумевање друштвено – економског оквира архитектонских интервенција; 
Способност интеграције стечених знања; Примена стечених вештина; Способност тимског рада; Свест о улози архитекте 
у савременом друштву; Разумевање професионалне етике и кодекса понашања. 
 

Садржај предмета 

Формира се за сваког студента посебно, у зависности избора бироа, организације, институције или градилишта где се 
обавља стручна пракса.   
 

 

Литература  

/ 

 

 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

90 предавања:   / вежбе: / други облици наставе: /   (студијски) истраживачки рад: /  

Методе извођења наставе 

Студент сам бира пројектни биро, јавну или другу институцију, градилиште или одговарајућим научноистраживачким институцију у 
којој ће обавити стручну праксу / у земљи или иностранству/.  
Израда дневника стручне праксе и семинарског рада. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 50 Завршни испит  поена 50 

дневник стручне праксе 50 семинарски рад 50 

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер акaдемске студије – Унутрашња архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД – УА (предмет) 

Наставник / наставници: / 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Положени сви испити на Мастер академским студијама. Избор ментора за Мастер завршни рад условљен је 
избором предмета Мастер теза и Мастер пројекат. 

Циљ предмета 

Мастер завршни рад представља финални рад који се базира на истраживању и синтези стечених знања. Резултат рада 
заокружује синтезни мастер студио пројекат у ком студент кроз самостални ангажман показује степен савладаних 
знања и вештина са Мастер студијског програма. Циљ завршног рада је формирање елабората идејног решења са 
елементима идејног пројекта које одговара на пројектантски задатак и концепцију развијане и формулисане кроз 
предмете Мастер теза и Мастер пројекат. 

Исход предмета  

Студент показује способност да обједини знања и вештине пројектантског дискурса кроз елаборат идејног решења са 
елементима идејног пројекта који тематски и методолошки произилази из елабората Мастер тезе и Мастер пројекта 
(који приказују процес истраживања кроз пројекат).  

Садржај предмета 

Практични рад на изради графичких и писаних делова елабората (идејног решења са елементима идејног пројекта) 
кроз који се студент суочава са конвенцијама за комуникацију струке на споља - ка корисницима производа знања и 
вештина изучаване дисциплине. 

Мастер завршни рад представља финални корак на мастер студијама који подразумева и јавну презентацију 
целокупног процеса коју прати вербална презентација. Степен савладаних вештина и знања, студенти презентују кроз 
елаборат који се састоји из графичких прилога, модела завршног пројекта и мастер свеске која обухвата три јасне 
целине: 1) тезу; 2) истраживање кроз пројекат са аналитичким и генеричким студијама и образложењем синтезног 
концепта и 3) завршног пројекта. 

Литература  

Литература препоручена од ментора. 
Литература предложена од студента и прихваћена од ментора. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања / вежбе: / други облици наставе: / (студијски) истраживачки рад: 2 

Методе извођења наставе 

Самостални истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  завршни елаборат 90 

практична настава  усмена одбрана 10 

колоквијум-и    

семинар-и    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер акaдемске студије – Унутрашња архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД – УА  

Наставник / наставници: / 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положени сви испити на Мастер академским студијама. Избор ментора за Мастер завршни рад условљен је 
избором предмета Мастер теза и Мастер пројекат. 

Циљ предмета 

Мастер завршни рад представља финални рад који се базира на истраживању и синтези стечених знања. Резултат рада 
заокружује синтезни мастер студио пројекат у ком студент кроз самостални ангажман показује степен савладаних 
знања и вештина са Мастер студијског програма. Циљ завршног рада је формирање елабората идејног решења са 
елементима идејног пројекта које одговара на пројектантски задатак и концепцију развијане и формулисане кроз 
предмете Мастер теза и Мастер пројекат. 

Исход предмета  

Студент показује способност да обједини знања и вештине пројектантског дискурса кроз елаборат идејног решења са 
елементима идејног пројекта који тематски и методолошки произилази из елабората Мастер тезе и Мастер пројекта 
(који приказују процес истраживања кроз пројекат).  

Садржај предмета 

Практични рад на изради графичких и писаних делова елабората (идејног решења са елементима идејног пројекта) 
кроз који се студент суочава са конвенцијама за комуникацију струке на споља - ка корисницима производа знања и 
вештина изучаване дисциплине. 

Мастер завршни рад представља финални корак на мастер студијама који подразумева и јавну презентацију 
целокупног процеса коју прати вербална презентација. Степен савладаних вештина и знања, студенти презентују кроз 
елаборат који се састоји из графичких прилога, модела завршног пројекта и мастер свеске која обухвата три јасне 
целине: 1) тезу; 2) истраживање кроз пројекат са аналитичким и генеричким студијама и образложењем синтезног 
концепта и 3) завршног пројекта. 

Литература  

Литература препоручена од ментора. 
Литература предложена од студента и прихваћена од ментора. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања / вежбе: / други облици наставе: 15 (студијски) истраживачки рад: / 

Методе извођења наставе 

Самостални истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  завршни елаборат 90 

практична настава  усмена одбрана 10 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: ПОТЕЗИ АРХИТЕКТЕ 

Наставник / наставници: в.проф. арх Игор Ж. Рајковић 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. У оквиру наставе испитује се значај 
цртежа у пројектантском процесу, од концепције до реализације, како као стимуланса креативног мишљења, тако и 
технике креативног изражавања у простору. 

 

Исход предмета  

Стицање нових теоријских и практичних знања која шире спектар пројектантских вештина применљивих у савременој 

архитектонској пракси. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предавања на предмету базирају се на теорији цртежа као незаобилазне технике изражавања архитекте, али и његове 
улоге у креативном процесу. Теоретска настава прожета је практичним радом који подразумева увођење 
слободоручног цртања у процес рада на задацима везаним за студио.  

Практична настава  

Кроз низ задатака који се надовезују на предавања, цртање у склопу процеса на студију стимулише инстинктивно 
изражавање идеја и доживљаја у простору, прати и преиспитује ток пројекта, утиче на формирање сопственог, 
препознатљивог рукописа архитекте и напослетку показује есенцију идеје и намере аутора архитектонског дела. 

 

Литература  

Crowe, Norman and Laseau, Paul (1986). Visual Notes for Architects and Designers. New York: Wiley. 

Jones, Will (2011) Architects' Sketchbooks. London: Thames & Hudson. 

Lyndon, Donlyn and Moore, Charles (1994). Chambers for a Memory Place. Cambridge, MA: The MIT Press. 

Nerdinger, Winfried (2003). Dinner for Architects, A Collection of Napkin Sketches. New York: W. W. Norton & Company . 

 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:   1 вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Комбиновани метод, предавања, интерактивна дискусија и вежбе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања 10 скечбук 60 

практична настава    

колоквијум-и 15+15 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња Архитектура  

Назив предмета: АРХИТЕКТОНСКО ДЕЛО 

Наставник / наставници: в. проф. арх  Милан А. Ђурић 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенту обезбеди фундус специфичних теоријско-филозофских знања везаних за процес 
стварања. Сврха предмета представља развој критичко-полемичног мишљења у односу на сложеност процеса стварања 
пресудног у остваривању активне улоге ствараоца у Свету, овде и сада. 

Исход предмета  

Способност да развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске 
аспекте објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника; Знање о утицају историје и теорије на просторне, 
друштвене и технолошке аспекте архитектуре. 
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Силабус предмета "Архитектонско дело" са становишта спекулативног материјализма теоријски разматра појмове: Свет, 
Ситуација, Догађај, Траг догађаја, Тело. Посебан фокус истраживања се односи на разумевање материјалистичке 
теорије Субјекта Алена Бадијуа (Alain Badiou) и то: Субјект-процес, субјективизација, а у вези са процедуром 
(протоколом) Истине у поступку стварања. Са онтолошке тачке гледишта архитектонско дело се разуме као биће-овде у 
Свету. 

Практична настава  

На практичном нивоу, силабусом је предвиђено разматрање питања места и улоге промене, односно Новог у Свету 
архитектуре, као и питање конституисања Субјекта архитектуре (низ дела) а у контексту историје ситуације. Задатак 
студента је да на основу критичко-полемичног разматрања препозна са становишта објективне феноменологије (низ) 
архитектонских дела (биће-овде), односно Траг Догађаја и Тело, те њиховог довођења у везу са конституисањем 
Субјекта. 

Литература  

Badiou, A., & Feltham, O. (2007). Being and event. A&C Black. 

Badiou, Alain. Logics of worlds: Being and event II. Vol. 2. Bloomsbury Publishing, 2009. 

Badiou, Alain. Theory of the Subject. A&C Black, 2009. 

Badiou, Alain. The Subject of Art. "The Sympton", spring 2005. 

Badiju, Alen. Teorija subjekta. Novi Sad, Grupa za konceptualnu politiku & kuda.org, 2015. 

Badiju, Alen. Metafizika realne sreće. Beograd, FMK, 2015. 

Badiju, Alen. Komunistička hipoteza. "Zlatna greda",  br. 115/116, str. 10-14, maj/jun 2011 

Meillassoux, Quentin. After finitude. Bloomsbury Pub., 2010. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:  1  вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Предавање: критичко-полемичко излагање; Вежбе: критичко-полемичка дискусија 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

Семинар 1 20   

Семинар 2 20   

    

 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије – Унутрашња архитектура 

Назив предмета: ФОТОГРАФИЈА И АРХИТЕКТУРА 

Наставник / наставници: проф. др ум. Милорад Ј. Младеновић 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се у оквиру интердисциплинарних мастер УАД студија оствари могућност избора предмета у коме 
се истражују могућности употребе фотографског медија у оквиру реализације архитектонског концепта, пројекта и 
архитектонске реализације. Циљ предмета је да студенти изуче могућност интеграције фотографског и архитектонског 
медија не само на нивоу фотографске презентације архитектуре већ и кроз употребу фотографије као медија који може 
да битно утиче на саму структуру и реализацију архитектонског простора. 

Исход предмета  

Студент ће стећи знање о: културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама, са нагласком на медију 
фотографије, на начин у коме има значај за пројектовање објеката, као и о примени одговарајућих теоријских концепата, са 
нагласком на концептима у уметности фотографије, током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички приступ.  
Студент ће стећи знање о: томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности у медију фотографије утичу на 
архитектонски пројекат, креативној примени визуелних уметности фотографије и њиховом значају и утицају на архитектуру, 
креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и репрезентације. 
Студент ће стећи способност да: припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у 
разноврсним контекстима, користећи медиј (технике) фотографије, а одговарајући на дати задатак; 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава спроводи се на бази досадашњих искустава у промишљању и реализацији интегративних пројеката у 
којима се на непосредан начин спајају праксе фотографије и архитектуре. 

Практична настава  

Студије је одвијају кроз истраживања начина  на које се медиј фотографије користи у различитим облицима процеса 
пројектовања.У оквиру практичног рада студенти истражују појединачне и групне могућности обликовања јединственог 
и аутентичног интердисциплинарног концепта који кроз вежбања артикулишу у реалистичан пројекат, презентацију, 
изложбу или инсталацију која тематизује интеграцију архитектонског контекста и фото-медијских интервенција. 

Литература  

Не постоји обавезна литература. Литература ће бити презентована студентима на нивоу групе и појединачно у 
зависности од конкретног процеса истраживања. 

Број часова  активне наставе Остали часови: / 

предавања: 1   вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се реализује кроз предавања, вежбања, дискусије, истраживања и практичан рад. 

Настава се реализује кроз почетна и уводна предавања која постављају оквир који омогућавају савремене стратегије 
рада у области синтезе фотографије и архитектуре као и оквир пројектантске реализације одређеног усвојеног 
концепта. Поступно се, током семестра тежиште рада повећава ка конципирању и пројектантској реализацији. У оквиру 
програма дефинише се огледно подручје на коме је могућ боравак групе и рад на заједничком пројекту за реализацију 
у конкретним условима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 испитни елаборат 50 

практична настава / усмени испит / 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и /   

 

 
 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: СТРАТЕГИЈА ДИЗАЈНА 

Наставник / наставници: доц. др Милена С. Кордић 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Истражује се проширено поље пројектовања ентеријера и његово преклапање са дизајном (у архитектонском 
контексту) тако што се студентима представљају друштвени, политички, економски, еколошки и урбанистички процеси 
који утичу на формирање дизајнерских парадигми 20. тог и 21.века.  Методе пројектовања унутрашњег простора 
развијане у архитектонском студију задржавају се и примењују у новом контексту – контексту просторне инсталације. У 
овом контексту преиспитују се и решавају исти пројектантски проблеми од сврхе, преко функционалности, 
конструктивне логике и естетике до могућег значаја друштвене улоге пројектованог дизајна. Основни циљ наставе је 
развијање специфичних пројектантских стратегија за унапређење квалитета дизајна кроз поступке архитектонског 
пројектовања на реалном задатку.   

Исход предмета  

Настава обухвата стицање  знања о проширеном пољу пројектовања ентеријера, у овом случају контекстуализованом 
на примеру просторних инсталација, које чине друштвено-економски, технолошки и еколошки условни фактори. Са 
друге стране, студенти се упознају и уче да одговоре на ограничења и карактеристике рада у конкретном простору, на 
конкретном задатку. Приступајући истовремено са стране пројектантске идеје и ограничења реализације у конкретним 
условима студенти кроз групни рад реагују на конкретни задати просторни контекст осмишљавајући заједничку 
просторну инсталацију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Први део наставе посвећен је упознавању са спектром релевантних теорија архитектуре и дизајна и анализа стратегија 
заступљених у савременим дизајнерским праксама кроз предавања, дискусије и студије случаја. Током самосталних 
студија случаја студент се темељно упознаје са физичким својствима одабраног примера, детаљно анализирајући идеје 
и стратегије примењене у његовој концептуализацији и реализацији.  

Практична настава  

Након успостављања логичких веза између идеја, пројектантских поступака и  карактеристика проучаваног примера, 
студент истражује могућности примене оваквих поступака у оквиру рада на задатку, прво самостално, а затим и као 
члан тима. 

Литература  

Nigel Cross: Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work, Berg, 2011 

Hill, Jonathan. Аctions of Architecture: Architects and Creative Users, Routledge, 2003 

Jones, John Chris. Design Methods, second edition, John Wiley & Sons, 1999  

Foster, Hal. Dizajn i zločin (i druge polemike), VBZ, Zagreb, 2006 

Број часова  активне наставе Остали часови: 
/ предавања:   1 вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Дискусиона предавања кроз која се тумачи и увежбава поступак формулисања стратегије дизајна, самостални 
истаживачки рад и презентације резултата истраживања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: СТУДИО М01УА - ПРОЈЕКАТ - 01 

Наставник / наставници: в.проф. арх. Игор Ж. Рајковић 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: / 

Циљ предмета 

Рад на курсевима Мастер академских студија Унутрашње архитектуре орјентисан је на истраживање просторних услова које одређују 
начин на који доживљавамо сопствено окружење. Фокус наставе је формирање креативног, радозналог и аутономног архитекте-
дизајнера. Посебан интерес је откривање могућности дисциплине која се практикује и развијање индивидуалних потенцијала 
студента. 

 

Исход предмета  

Основа наставе представља баланс између практичних и концептуалних учења, где се апстрактно мишљење уграђује у прагматичне 
вештине које се сусрећу у пракси. Карактер наставе огледа се у методи учења кроз рад, где се фокус поставља на јасан индивидуални 
став и посебност личног идентитета. Тиме се обезбеђују кључне компетенције архитекте-дизајнера из перспективе професионалног 
контекста. 
Разноврсношћу тема које се обрађују у студију, организованих тако да се савлада разноликост области које пројектовање обухвата, 
уједињују се високи нивои техничке стручности са комплексном интелектуалном свешћу у атмосфери живе академске дебате. 
 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Програм задатка у студију обухвата два мања уводна пројекта који уводе студенте у комплексност коју појавност унутрашње 
архитектуре носи собом. Други, већи и комплекснији задатак представља рад на пројекту који синтетише знања усвојена кроз 
досадашњу наставу, отвара нова питања, охрабрује радозналост и самосталност у пројектовању, подстиче неочекивани визије и 
резултате који ће учинити да „немогуће постане могуће“. 
Настава у студију користи се експериментисањем теоријом и праксом у изучавању просторних питања, где се увођењем већег броја 
сетова вредности, савладава сложеност пројектантских стратегија. Истражују се средства уочавања, истраживања и фабрикације у 
области пројектовања и дизајна кроз различите медије, од статичних до динамичких, који корелирају са актуелним природним 
процесима и везама субјекта и објекта. Мастер Студио пројекат 01 поставља тему у коју је уграђен контекст (локација) где се 
истражују појмови присуства, одсуства и темпоралности (трајања и пролазности), као и питање битности околине која неминовно 
утиче на пројекат који се реализује.   
 

Литература  

Taylor, Mark and Preston, Julieanna eds. INTIMUS: Interior Design Theory Reader. Wiley-Academy, 2006 
Leach, Neil e.d. by, Rethinking Architecture, A reader in Cultural Theory, Routledge, London, 1997 
Healy, Patrick. The Model and its Architecture, 010 Publishers, 2008 
Colomina, Beatriz. Domesticity at War, MIT Press, 2007 
Benjamin, Andrew E. Architectural philosophy. Continuum International Publishing Group, 2000 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:  2 вежбе: / други облици наставе:  7 (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз рад у студију, презентације и дискусије, анализе случајева, истраживање нових техника пројектовања и 
интерактивних метода презентовања.  
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 10  

колоквијум-и 30 испитни елаборат 50 

семинар-и    

 

 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: СТУДИО  М01УА - ПРОЈЕКАТ - 02 

Наставник / наставници: доц. др Ивана М. Ракоњац 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: / 

Циљ предмета 

Рад на курсевима Мастер академских студија Унутрашње архитектуре орјентисан је на истраживање просторних услова које одређују 
начин на који доживљавамо сопствено окружење. Фокус наставе је формирање креативног, радозналог и аутономног архитекте-
дизајнера. Посебан интерес је откривање могућности дисциплине која се практикује и развијање индивидуалних потенцијала 
студента. 

 

Исход предмета  

Основа наставе представља баланс између практичних и концептуалних учења, где се апстрактно мишљење уграђује у прагматичне 
вештине које се сусрећу у пракси. Карактер наставе огледа се у методи учења кроз рад, где се фокус поставља на јасан индивидуални 
став и посебност личног идентитета. Тиме се обезбеђују кључне компетенције архитекте-дизајнера из перспективе професионалног 
контекста. 
Разноврсношћу тема које се обрађују у студију, организованих тако да се савлада разноликост области које пројектовање обухвата, 
уједињују се високи нивои техничке стручности са комплексном интелектуалном свешћу у атмосфери живе академске дебате. 
 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Програм задатка у студију обухвата два мања уводна пројекта који уводе студенте у комплексност коју појавност унутрашње 
архитектуре носи собом. Други, већи и комплекснији задатак представља рад на пројекту који синтетише знања усвојена кроз 
досадашњу наставу, отвара нова питања, охрабрује радозналост и самосталност у пројектовању, подстиче неочекивани визије и 
резултате који ће учинити да „немогуће постане могуће“. 
Настава у студију користи се експериментисањем теоријом и праксом у изучавању просторних питања, где се увођењем већег броја 
сетова вредности, савладава сложеност пројектантских стратегија. Истражују се средства уочавања, истраживања и фабрикације у 
области пројектовања и дизајна кроз различите медије, од статичних до динамичких, који корелирају са актуелним природним 
процесима и везама субјекта и објекта. Мастер Студио пројекат 01 поставља тему у коју је уграђен контекст (локација) где се 
истражују појмови присуства, одсуства и темпоралности (трајања и пролазности), као и питање битности околине која неминовно 
утиче на пројекат који се реализује.   
 

Литература  

Taylor, Mark and Preston, Julieanna eds. INTIMUS: Interior Design Theory Reader. Wiley-Academy, 2006 
Leach, Neil e.d. by, Rethinking Architecture, A reader in Cultural Theory, Routledge, London, 1997 
Healy, Patrick. The Model and its Architecture, 010 Publishers, 2008 
Colomina, Beatriz. Domesticity at War, MIT Press, 2007 
Benjamin, Andrew E. Architectural philosophy. Continuum International Publishing Group, 2000 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:   2 вежбе: / други облици наставе:  7 (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз рад у студију, презентације и дискусије, анализе случајева, истраживање нових техника пројектовања и 
интерактивних метода презентовања.  
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 10  

колоквијум-и 30 испитни елаборат 50 

семинар-и    

 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: ИЗЛАГАЊЕ 

Наставник / наставници: доц. др Павле Д. Стаменовић 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ курса је упознавање студената са комплексним процесом продукције и постпродукције излагања кроз разноврсне 
начине комуникације изложених информација и публике; Циљ предмета темељи се на утврђивању концептуалних, 
теоријских поставки, а потом развоју практичних вештина из области архитектуре излагања- архитектуре изложбе: од 
програмске поставке, тематизације и развоја концепта до разраде и реализације. 

Исход предмета  

Примарни исходи наставе на предмету огледају се у развоју способности за практичну примену стеченог знања из 
области архитектуре излагања- архитектуре изложбе – од програмске поставке, тематизације и развоја концепта до 
разраде и реализације. 

Даље, студент стиче: 1) способност да развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који 
интегрише естетске аспекте објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника; 2) Адекватно знање историје и 
теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених наука; 3) 3нање о ликовним уметностима као 
утицајним за квалитет архитектонског пројекта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Анализом искустава формалних и неформалних архитектонских, уметничких пракси, у складу са 
тематским оквиром предмета, обрађиваће се теоријске поставке, теме и концепти, а потом продукције и реализације 
које се односе на архитектуру излагања – архитектуру изложбе. Такође, тема курса отвара питања архитектонског 
уметничког (просторног) деловања. 

Практична настава:  

Упоредо са истраживачким радом, серијама разговора и кратким практичним радионицама са различитим учесницима 
у излагачком процесу (гости предавачи), студенти ће индивидуалним теоријским и практичним радом и 
интересовањима самостално утицати и усмеравати програм, поље и начин деловања. 

Литература  

Arhitektura izložbe: kako izložiti posmatrača publici?, urednik: Marko Todorović et al.; prevod: Damir Arsenijević.(Beograd: 
Poligon, 2009) 

Currating Architecture, AArchitecture 17 / Spring 2012, London: Architectural Association, 2012. 

Nicholas Bourriaud, Relational Aesthetics, Paris: Le Press du Reel, 1998. 

Aranda, B. Lasch, C. TOOLING, NY: Princeton Architectural Press, 2006. 

George, Adrian. The Curator's Handbook, London: Thames & Hudson, 2015. 

Dikovitskaya, M. Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn, Cambridge: The MIT Press, 2005. 

A Time and Place. Cristian Moeller Media Architecture 1991-2003, Baden:Lars Muller Pub., 2004. 

Čumi, Bernard: Arhitektura i disjunkcija. Zagreb: AGM, 2004. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:   1 вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Упоредна анализа извора, студија случаја, критичка анализа текста, дискусија, практични пројектантски рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 Испитни елаборат- семинарски рад 40 

практична настава  усмени испит 10 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: ФЕНОМЕН БОЈЕ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОСТОРУ 

Наставник / наставници: в. проф. др Драгана М. Васиљевић Томић 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

У оквиру наставе испитује се однос боје , корисника, , простора, као и  употреба боје као средство комуникације и 
информације 

Развијање способности за систематизацију методолошког знања и разумевање начина мишљења и способности оних 
на које се теоријско- прјектантски  метод  едукације односи. Циљ је да се кандидати оспособе да концепцијски, 
тематски и методски ускладе ниво наставе са природом архитектонског пројектовања. Тежиште је на текстуалном 
тумачењу садржаја и раду на његовој формулацији кроз градиво тематизованих наставних јединица. 

Исход предмета  
утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре; 
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 
ирепрезентације 

Садржај предмета 

Адекватно знање терорије боје, теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених наука,.Знање о 
ликовним уметностима , примењеним уметностима, као утицајним за квалитет архитектонског пројекта, креативној 
примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру, креативној примени сличних радова у 
процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и репрезентације.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 употребом боје,. 
Креаиранје идентитета  простора, и разумевање колористичких приоритета и колористичке културе.  
КОНЦЕПТ разумевање сложене структуре постављене теме 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА комплексност садржаја приказаног кроѕ однос, човек боја, окружење боја, простор  боја 

Литература  

Heidegger M.: Basic Writtings, 2nd edn, New York, D.F. Krell, Harper Collins, 1993. 
Vasiljević Tomić, D.: Kultura boje u gradu: Identitet i transformacija, Univerzitet u 
Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2007. 
Pallasmaa J. The eyes of the skin: Architecture and the Senses. Wiley-Academy. Great Britain, 2005. 
Diskurzivna analiza. Beograd: Orion Šuvaković, M. 2010 
Longstreth, R., (ed.). Cultural Landscapes. Balancing nature and heritage in preservation practice. University of Minesota Press: 
Minneapolis and London, 2008.  
Bordage, Fazette, ed.The factories: Coversions for Urban Culture. Basel, Berlin, Boston: Birkhauser 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:  1  вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз рад у студију, презентације и дискусије, анализе случајева, истраживање нових техника пројектовања и 

интерактивних метода презентовања. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: ДИЗАЈН И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ 

Наставник / наставници: доц. др Ивана М. Ракоњац 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Предмет дефинише везу архитектуре унутрашњег простора и контекста у коме она настаје. Објашњењем те везе, 
успоставља се правилан однос према дизајну као процесу стварања који за циљ има разрешење контекстом  
постављених проблема. 

Исход предмета  

Стицање нових теоретских и практичних знања која шире спектар пројектантских вештина применљивих у савременој 
архитектонској пракси. 
 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Дефинише се употребна вредност контекстом условљеног дизајна. Кроз серију предавања отвара се питање колико су 
дизајн као стваралачки процес и архитектонкска ликовност условљени контекстом, а колико су слободни у својој 
изражајности. Контекст се посматра кроз историјски, друштвени, економски и социјални аспект, док се употребна  
вредност ''дизајнираног'' испитује са психолошког и физичког аспекта. 
 

Практична настава: 

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

 

Литература  

Antropološke mere i enterijer: Zbirka preporuka za standarde u projektovanju / Julius Panero, Martin Zelnik. - Beograd : IRO 
Građevinska knjiga, 1987. 
Intimus : interior design theory reader / Edited by Mark Taylor and Julieanna Preston . - Chichester : Wiley-Academy, 2006. 
Curiosity : 30 designs for products and interiors / Written by Carolien van Tilburg. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser ; 
Amsterdam : Frame Publishers, 2002. 
Interior spaces : space, light, materials / Christian Schittich (ed.). - Munchen : Edition Detail ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 
2002. 
Важећи законски акти за област архитектонског пројектовања 

 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања: 1    вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад: /  

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања, интерактивни облици наставе, анализа 
случајева, истраживачки пројекат, презентације, есеј, семинарски рад. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 20 + 20 елаборат 50 

семинар-и    

 

 

 

 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: ГРАФИЧКЕ МАТРИЦЕ 

Наставник / наставници: доц. Владимир М. Парежанин 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: /  

Циљ предмета 

Курс има за циљ разматрање одабраних проблемских практичних и теоретских оквира, на којима треба показати разумевање, 
адаптацију, трансформацију и примену процеса контекстуалне употребе генеричких графичких образаца, матрица, у архитектонском 
дизајн процесу. Циљ је показати директну примену артикулисане и дисциплиноване графичке форме у процесу критичког креативног 
мишљења. 

Исход предмета  

Исходима курса се може сматрати вештина истраживања кроз генерисане графичке обрасце, развој и систематизација стечених 
теоријских и практичних сазнања и имплеменетација у надградњу критичког мишљења и критичке праксе. Значајан је исход и 
формирање повратне критичке рутине превођења, разумевања и тумачења дизајн процеса у архитектури кроз графички и 
комуникацијски аспект. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

- Графички геометријски и графички природни обрасци 
- Мреже, матрице, низови, ланци, модули 
- Модуларност простог и комплексног, Природне структуре и аналогије 
- Примена модуларних принципа у комплексним патернима / структурама 
- Ритам и репетиција у комплексним патернима / структурама 
- Пропорција у матричним / модуларним графичким структурама 
- Феномен раста у матричним / модуларним графичким структурама 
- Трансформабилност комплексних матричних / модуларних графичких структура 
- Дистрибуција и интеракције модула унутар комплексних структура 
- Дизајн аспект матричких и модуларсних структура 
- Визуелни и комуникацијски потенцијали матричких и модуларних структура 
Практична настава: 

- предавања и вежбе у складу са тематским јединицама курикулума 
- практична анализа и разјашњавање геометријског и графичког контекста истраживачког рада 
- истраживање, анализа и дискусија литературе из области 
- менторски вођен индивидулани или рад у пару 
- контекстуализација теоријских и практичних сазнања у специфичан лични истраживачки проблем  

 Литература  
Богдановић К, Поетика визибилног, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2007. 

 Богдановић К, Поетика визуелног, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. 
 Јодик Ј, Облик и простор у архитектури, Београд: Орион арт, 2009. 
 Мако В, Естетика архитектура књ. 1 и 2, Београд: Архитектонски факултет, 2005, 2009. 
 Петровић Ђ, Визуелне комуникације, Београд: Архитектонски факултет, 1972. 
 Петровић Ђ, Композиција архитектонских облика, Београд: Научна књига, 1972. 
 Станисављевић Д, Визуелна истраживања, Београд: Архитектонски факултет, 2016. 
 Станисављевић Д, Графичко представљање облика у простору, Београд: Архитектонски факултет, 2000. 

Радојевић А, Архитектонско цртање 1, 2, 3, Београд: Архитектонски факултет, 1988, 1989, 1995. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 
/ предавања: 1 вежбе: 1 други облици наставе: / (студијски) истраживачки рад: / 

Методе извођења наставе: Курс се изводи кроз теоријску наставу, практичне и показне вежбе, презентације, студије случаја, 

графичке и текстуалне одговоре на задате теме, те активно учешће студената, посредовање и дискусије 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројектни елаборат 20 

практична настава 60 усмени испит 10 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије – Унутрашња архитектура 

Назив предмета: СТУДИО М02УА - ПРОЈЕКАТ - 01 

Наставник / наставници: доц. др Милена С. Кордић  

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: / 

Циљ предмета 

Основни циљ наставе је савладавање практичних вештина сагледавања елемената и целине који чине пројекат унутрашњег простора 
у корелацији са експериментима у форми, теоријским принципима пројектовања и конкретним условима задатка.  

Циљ наставе се остварује дефинисањем пројектантске намере на нивоу могућег физичког склопа појединачног елемента ентеријера, 
а потом се кроз упознавање са теоријским, друштвеним и физичким контекстом пројекта формирају и испитују оригиналне 
претпоставке студената у форми детаљних архитектонских репрезентација будућег простора.  

 

Исход предмета  

Основа наставе представља баланс између практичних и концептуалних учења, где се апстрактно мишљење уграђује у прагматичне 
вештине које се сусрећу у пракси. Карактер наставе огледа се у методи учења кроз рад, где се фокус поставља на јасан индивидуални 
став и посебност личног идентитета. Студенти стичу знања израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке 
захтеве као и знања о примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и 
критички приступ. Истраживањем се савладава креативна примена сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу 
њихове концептуализације и репрезентације. 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. 
Студент ће имати разумевање о: 1. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност 
текућих метода и трендова у обликовању грађене средине; 2. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумевање о доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног 
задатка и истраживачких метода потребних за припрему задатка. Студент ће имати вештине о 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.  

 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Карактер наставе се огледа у учењу кроз рад (learning by doing) чиме се пројектантске вештине усавршавају и везују за 
професионални контекст. Програм задатка у студију обухвата један основни пројекат и један мали пројекат који представља 
одвајање од основног задатка да би се он изнова сагледао из нове перспективе.  Истражују се модели анализе, истраживања и 
производње у области дизајна кроз различите медије, који омогућавају процесе интеграције елемената пројекта у природно и 
друштвено окружење. 

У процесу наставе, који подразумева експериментални, истраживачко аналитички и пројектантско-синтетички приступ, простор за 
излагање иницијално се дефинише на нивоу архитектонског склопа једног елемента унутрашњег простора, одређеног употребљеним 
материјалом и принципом конструисања. Потом се испитују вишеструке трансформације дефинисаног елемента у контакту са 
задатим физичким оквиром пројекта, програмским елементима пројектног задатка и атмосфером и доживљајем простора. Фокус је 
на могућностима облика појединачног елемента да покрене повезивање просторних нивоа од спољашњег отвореног простора ка 
унутрашњим јединицама излагачког простора. Фрагмент бивше фабрике пива између Цетињске и Скадарске улице који чини задати 
физички контекст пројекта омогућава разумевање унутрашњег простора као низа релација унутра-споља, од којих је конкретна 
физичка структура пиваре само једно од могућих стања овог односа. 

 

Литература  

Fosijon, Anri. Život oblika. Beograd: Kultura, 1964. 
Frampton, Kenneth. Studije tektoničke kulture : poetika konstrukcije u arhitekturi XIX i XX veka. 
Priredio Džon Kava, prevela Irena Šentevska. Beograd: Orion Art, 2014. 
Moussavi, Farshid and Michael Kubo (eds.). The Function of Style. Barcelona: Actar, 2015. 
Moussavi, Farshid and Michel Kubo (eds.). The Function of Ornament. Barcelona: Actar, 2006. 
 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:  2 вежбе: / други облици наставе:  7 (студијски) истраживачки рад:  / 



Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз рад у студију, презентације и дискусије, анализе случајева, истраживање нових техника пројектовања и 
интерактивних метода презентовања.  
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 10  

колоквијум-и 30 испитни елаборат 50 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашнња архитектура 

Назив предмета: СТУДИО МУ02 - ПРОЈЕКАТ - 02 

Наставник / наставници: доц. др Павле Д. Стаменовић  

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: / 

Циљ предмета 

Основни циљ наставе је савладавање практичних вештина сагледавања елемената и целине који чине пројекат унутрашњег простора 
у корелацији са експериментима у форми, теоријским принципима пројектовања и конкретним условима задатка.  

Циљ наставе се остварује дефинисањем пројектантске намере на нивоу могућег физичког склопа појединачног елемента ентеријера, 
а потом се кроз упознавање са теоријским, друштвеним и физичким контекстом пројекта формирају и испитују оригиналне 
претпоставке студената у форми детаљних архитектонских репрезентација будућег простора.  

 

Исход предмета  

Основа наставе представља баланс између практичних и концептуалних учења, где се апстрактно мишљење уграђује у прагматичне 
вештине које се сусрећу у пракси. Карактер наставе огледа се у методи учења кроз рад, где се фокус поставља на јасан индивидуални 
став и посебност личног идентитета. Студенти стичу знања израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке 
захтеве као и знања о примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и 
критички приступ. Истраживањем се савладава креативна примена сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу 
њихове концептуализације и репрезентације. 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. 
Студент ће имати разумевање о: 1. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност 
текућих метода и трендова у обликовању грађене средине; 2. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумевање о доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног 
задатка и истраживачких метода потребних за припрему задатка. Студент ће имати вештине о 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.  

 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Карактер наставе се огледа у учењу кроз рад (learning by doing) чиме се пројектантске вештине усавршавају и везују за 
професионални контекст. Програм задатка у студију обухвата један основни пројекат и један мали пројекат који представља 
одвајање од основног задатка да би се он изнова сагледао из нове перспективе.  Истражују се модели анализе, истраживања и 
производње у области дизајна кроз различите медије, који омогућавају процесе интеграције елемената пројекта у природно и 
друштвено окружење. 

У процесу наставе, који подразумева експериментални, истраживачко аналитички и пројектантско-синтетички приступ, простор за 
излагање иницијално се дефинише на нивоу архитектонског склопа једног елемента унутрашњег простора, одређеног употребљеним 
материјалом и принципом конструисања. Потом се испитују вишеструке трансформације дефинисаног елемента у контакту са 
задатим физичким оквиром пројекта, програмским елементима пројектног задатка и атмосфером и доживљајем простора. Фокус је 
на могућностима облика појединачног елемента да покрене повезивање просторних нивоа од спољашњег отвореног простора ка 
унутрашњим јединицама излагачког простора. Фрагмент бивше фабрике пива између Цетињске и Скадарске улице који чини задати 
физички контекст пројекта омогућава разумевање унутрашњег простора као низа релација унутра-споља, од којих је конкретна 
физичка структура пиваре само једно од могућих стања овог односа. 

 

Литература  

Fosijon, Anri. Život oblika. Beograd: Kultura, 1964. 
Frampton, Kenneth. Studije tektoničke kulture : poetika konstrukcije u arhitekturi XIX i XX veka. 
Priredio Džon Kava, prevela Irena Šentevska. Beograd: Orion Art, 2014. 
Moussavi, Farshid and Michael Kubo (eds.). The Function of Style. Barcelona: Actar, 2015. 
Moussavi, Farshid and Michel Kubo (eds.). The Function of Ornament. Barcelona: Actar, 2006. 

 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:   2 вежбе: / други облици наставе:  7 (студијски) истраживачки рад:  / 



Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз рад у студију, презентације и дискусије, анализе случајева, истраживање нових техника пројектовања и 
интерактивних метода презентовања.  
 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 10  

колоквијум-и 30 испитни елаборат 50 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије – Унутрашња архитектура 

Назив предмета: МАТЕРИЈАЛИ И ЕНТЕРИЈЕР – ИЗАЗОВИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

Наставник / наставници: проф. др Ана П. Радивојевић  

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов:/ 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да упозна студенте са специфичним проблемима који се јављају у процесу одабира материјала у 
ентеријеру, а који су проистекли из савремених потреба и ставова у односу на грађевински фонд – еколошких, 
енергетских, здравствених и сл.  

Посебан акценат у раду ставља се на проблеме везане за поступак реконструкције – објеката у целини, или само 
унутрашњег простора, из којих могу произаћи додатна ограничења техничке или друге природе, а који утичу на одабир 
конкретног материјала и начина његове уградње. У односу на ограничења која се јављају, циљ предмета је да укаже и 
на одређене иновативне начине и материјале којима се решавају одређени проблеми материјализације унутрашњег 
простора. 

У светлу укупних захтева који се постављају приликом одабира материјала, додатни циљ предмета је овладавање 
методологијом избора оптималног материјала за конкретан контекст уградње. 

Исход предмета 

По завршетку курса, студент треба да боље разуме различите импликције које избор материјала у ентеријеру може да 
има на постигнути квалитет унутрашњег простора – питање комфора боравка, утицаја на здравље корисника и сл. Осим 
тога, студент стиче основна знања везана за савремене еколошке и енергетске захтеве који су везани за одабир 
материјала уопште, па и за одабир материјала у ентеријеру, а тичу се остварења потребних енергетских перформанси 
ободних конструкција, или могућности рециклаже и/или поновне употребе материјала и конструкција, што је од 
посебног значаја када је реч о различитим интервенцијама у већ изграђеном простору. 

Такође, студенти овладавају и методологијом избора оптималног материјала за дотичну ситуацију, посматрано у 
односу на конкретан сет постављених захтева, што у практичном делу наставе проверавају на примерима и ситуацијама 
у оквиру пројекта који разрађују током семестра. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Материјали и савремени концепти грађења – узајамни однос и захтеви. Утицај материјала на угодност коришћења 
простора – топлотни и ваздушни комфор. Избор материјала и здравље корисника. Унапређење енергетске ефикасности 
и избор материјала. Еколошки проблеми примене материјала од значаја за реконструкцију простора – могућност 
рециклаже и поновне употребе материјала. Методологија избора материјала. 

 

Практична настава  

У практичном делу рада, студенти спроводе различите анализе простора који обрађују – упоредна анализа постојећег и 
пројектовано стања; дефинисање захтева – потреба и ограничења, као и критеријума и релевантних параметара за 
избор материјала у унутрашњем простору што резултује завршним – семинарским радом; 

Литература  

Hillebrandt, A., Riegler-Floors, P., Rosen, A., Seggewiesnnette, J.: Manual of Recycling, Detail, 2019. 

Ashby, M., Johnson, K.: Materials and Design. The Art and Science of Material Selection in Product Design, Butterworth-
Heinemann, 2014. 

Burton, Simon: Handbook of Sustainable Refurbishment: Housing, Routledge, 2012.  

Calkins, Meg: Materials for Sustainable Sites, Wiley, 2009. 

Radivojević A., Đukanović Lj. (2018) Material aspect of energy performance and thermal comfort in buildings. Book 4 Energy: 
Resources and Building Performance. Delft: TU Delft Open of the Technische Universiteit Delft, 57-81. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:  1  вежбе: 1 други облици наставе: /  (студијски) истраживачки рад: /  

Методе извођења наставе 



У теоријском делу, настава се одвија кроз предавања еx - katedra, уз студије случаја, дискусије и активно учешће 
студената. 

У практичном делу, настава се одвија кроз анализе и дискусије – индивидуалне или групне, различитих решења које 
студенти предлажу у простору који обрађују како би 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 20 семинарски рад 70 

семинар-и    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије – Унутрашња архитектура 

Назив предмета: ЕНЕРГИЈА И МАТЕРИЈАЛ - МОДУЛАРНОСТ И ПОКРЕТ 

Наставник / наставници: в.проф. др Будимир С. Судимац 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са дизајнерским и технолошким решењима компонената архитектуре и њихово повезивање, као 
средство за постизање варијабилности у архитектонском објекту преко дистрибуције smart и активних материјалних система. Студенти 
стичу знања о сложеним аспектима  идентификовања, тумачења, откривања и апстрактовања придодних појава и елемената као део 
процеса укупне енергетске оптимизације архитектонског објекта или простора унутар кога технолошки развој омогућава коришћење 
садашњих и будућих природних потенцијала. Препознавање и проучавање одговарајућих ограничења која су постављена пред природу са 
ограничењима која се постављају пред савремену технологију у циљу решевања проблема дизајна и давања одговора на општу тежњу ка 
енергетски оптималном концепту у циљу веће уштеде енергије и проналажење начина њеног трансфера. Учити од природе и то 
примењивати у архитектури односно природа као потенцијал за дизајнерски технички развој. Усаглашавање и градација саставних 
елемената архитектуре, њихов дизајн и проналажење технолошких иновативних елемената и склопова у стратегији оптимизација целине 
уместо максимизације појединачних елемената.Истраживање биолошки произведених супстанци и материјала и биолошких механизама и 
процеси као дизајнерска инспирација за потребе реализације дизајна архитектонских елемената. Успостављање везе између природе, 
дизајна, енергетских потенцијала и технологије реализације са утицајима на животну средину и дизајнирање елемената архитектура који 
се понашају као природа.  

Исход предмета  

Исход предмета је у истраживању бионичког приступа проучавању принципа организације и функционисања живих система и њихова 
практична примена у дизајну. Уочавање савремених мултидисципинарних тенденција у дизајну и реализацији техничких решења које је 
природа обезбедила живим организмима вековним еволутивним усавршавањем. Едукација студената да кроз истраживачки рад унапреде 
дизајнерски и енергетски аспект пројектовања елемената архитектуре обједињујући и интегришући научне дисциплине на основу 
сличности и основних принципа управљања живим и неживим елементима кроз естетски, пројектанстски и технолошки аспект 
дизајна.Разумевање одговарајућих филозофских приступа који воде откривању и разумевању природних појава и законитости  у процесу 
технолошког редизајна. Развијање способности код студената да генеришу и систематски преиспитују, анализирају и процењују 
дизајнерска решења, и извлаче закључке кроз које се јасно виде методолошка и теоретска правила. Способност да прикупи информације, 
дефинише проблеме, примени анализе и критичко просуђивање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Тежиште наставе је у анализи различитих тендеција у конципирању и дизајнирању елемената архитектуре. Кроз анализу различитих 
концепата истражују се могућности стварања интегративних система као делова структуре објеката као и система који дозвољавају лако 
рашчлањавање. Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су интерактивни облици наставе, анализа 
случајева, индивидуални пројекти, истраживачки пројекти, презентације.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Литература  

1. Baker, N. and K. Steemers (2000). Energy and environment in Architecture: A technical design guide. London: Spon Press. 
2. Phillips, D. (2000). Lighting modern buildings. Oxford: Architectural Press 
3. Benyus, J. M. (1997). Biomimicry: Innovation inspired by nature. New York: William Morrow and Company, Inc. 
4. Badarnah, L., Farchi, Y.N. & Knaack, U.. (2010). Solutions from nature for building envelope thermoregulation. In Brebbia, C.A. & Carpi, A. (Eds.). 
Design & Nature V (p. 258). Southampton, U.K.: WIT Press. 
5. Dollens, D. (2009). Digital Botanic Architecture. Santa Fe, New Mexico: Lumen. 

Број часова  активне наставе Остали 
часови:  
/ предавања: 1 вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад: / 

Методе извођења наставе 

Настава на семинару се спроводи кроз теоријску наставу, анализе студије случаја и интерактивну наставу и дискусије. Предавања су 
конципирана тако да се студенти упознају са архитектуром савремених и традиционалних начина заштите од природних и створених 
утицаја, основама формирања склопова заштите, функционалном систематизацијом и организацијом простора за угодан боравак људи. 
Рад на семинарском раду спроводи се кроз консултације са студентима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит поена 60 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    



 

 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура  

Назив предмета: ИДЕЈА-РЕАЛИЗАЦИЈА 

Наставник / наставници: в.проф. арх Игор Ж. Рајковић 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

У настави се дефинишу фазе пројектантског процеса које прате пројекат од идеје до реализације. Новостечена 
теоретска и практична знања ревидују, надограђују и унапређују постојеће пројектантске вештине везане за стамбени 
простор и чине их применљивим у савременом поимању архитектуре унутрашњег простора.  

Акценат у раду представљају елементи унутрашњег простора који омогућавају мултифункционално коришћење мале 
стамбене јединице. 

Исход предмета  

Студент кроз формулисање пројектног задатка схвата допринос архитекте у иницијалном делу пројектантског 
процеса. Кроз разраду, унапређује већ стечена знања о концептуалном и критичком приступу према архитектонском 
пројекту који интегрише естетске и техничке захтеве изградње и потреба корисника. Финални пројекат представља 
симулацију читавог пројектантског процеса у пракси , а студент постаје свестан обавеза и одговорности према 
клијентима, извођачима радова и професионалном сарадницима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава се одвија кроз серију предавања која апострофирају важост фазног рада у  пројектантском процесу. 
Правилно дефинисање кључних тачака у процесу пројектовања идеју усмеравају ка квалитетној реализацији.  

Материја обухвата све фазе пројекта, од истраживања у коме се јавља идеја, до финализације пројекта кроз детаљ који 
омогућава реализацију. Свака од фаза се графички, ликовно и вербално презентује. На самом крају, сви делови 
пројекта на једном месту представљају елаборат који даје могућност студентима да сагледају свој пројектантски процес 
у целини. 

Практична настава  

Практична настава се одвија кроз вежбе. 

Литература  

Антрополошке мере и ентеријер: Збирка препорука за стандарде у пројектовању / Јулиус Панеро, Мартин Зелник. - 
Београд : ИРО Грађевинска књига, 1987.  

Увод у архитектонску анализу И / Бранислав Миленковић. - Београд : Грађевинска књига, 2008. 

Curiosity : 30 designs for products and interiors / Written by Carolien van Tilburg . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser ; 
Amsterdam : Frame Publishers, 2002.  

Architectural Interiors : 50 real-life projects uncovered / Justin Henderson, Nora Richter Greer . - Gloucester, Ma. : Rockport 
Publishers, 2001. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:   1 вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања, интерактивни облици 
наставе, анализа случајева, презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања 10 презентација 10 

практична настава  пројекат 50 

колоквијум-и 10+20 ..........  

семинар-и    

 



 
 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: ДИЗАЈН КРОЗ ДЕТАЉ 

Наставник / наставници: в.проф. арх Небојша С. Фотирић 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Предмет има за циљ да студентима приближи савремено поимање детаља у дизајну ентеријера и упозна их са специфичним 
вештинама потребним за трансформацију идеја у пројекат кроз разраду ентеријерског детаља, а затим материјализовање кроз 
процес реализације. 

 

Исход предмета  

Студенти стичу знања која им омогућавају актуелну, стручну и одрживу предност приликом дизајна ентеријера. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавањa специфичности примене различитих материјала у дизајну ентеријера. Материја 
има за циљ упознавање студената са различитим струкама са којим се пројектант среће током креирања детаља, као и дефинисање 
позиције и улоге архитекте у настајању истих. 
 

Практична настава: 

Вежбе 

 

Литература  

Antropološke mere i enterijer: Zbirka preporuka za standarde u projektovanju / Julius Panero, Martin Zelnik. - Beograd : IRO Građevinska 
knjiga, 1987. 
Curiosity : 30 designs for products and interiors / Written by Carolien van Tilburg. - Basel; Boston; Berlin : Birkhauser; Amsterdam : Frame 
Publishers, 2002. 
Intimus : interior design theory reader / Edited by Mark Taylor and Julieanna Preston. - Chichester : Wiley-Academy, 2006. 
Architectural Interiors : 50 real-life projects uncovered / Justin Henderson, Nora Richter Greer . - Gloucester, Ma. : Rockport Publishers, 2001. 
Interior spaces : space, light, materials / Christian Schittich (ed.). - Munchen : Edition Detail; Basel; Boston; Berlin : Birkhauser, 2002. 

 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања: 1    вежбе: 1 други облици наставе:  / (студијски) истраживачки рад: /  

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз серију интерактивних предавања, студија случаја, симулација и дискусија у духу пројектантског истаживања, 
као саставног дела пројектантског процеса. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 50 Завршни испит  поена 50 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 20 + 20 елаборат 50 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: СТУДИО М03УА - ПРОЈЕКАТ - 01 

Наставник / наставници: проф.арх Весна П. Цагић Милошевић 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: / 

Циљ предмета 

Рад на курсевима Мастер академских студија Унутрашње архитектуре орјентисан је на истраживање просторних услова које одређују 
начин на који доживљавамо сопствено окружење. Фокус наставе је формирање креативног, радозналог и аутономног архитекте-
дизајнера. Посебан интерес је откривање могућности дисциплине која се практикује и развијање индивидуалних потенцијала 
студента. 

 

Исход предмета  

Основа наставе представља баланс између практичних и концептуалних учења, где се апстрактно мишљење уграђује у прагматичне 
вештине које се сусрећу у пракси. Карактер наставе огледа се у методи учења кроз рад, где се фокус поставља на јасан индивидуални 
став и посебност личног идентитета. Тиме се обезбеђују кључне компетенције архитекте-дизајнера из перспективе професионалног 
контекста. 
Разноврсношћу тема које се обрађују у студију, организованих тако да се савлада разноликост области које пројектовање обухвата, 
уједињују се високи нивои техничке стручности са комплексном интелектуалном свешћу у атмосфери живе академске дебате. 
 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Програм задатка у студију обухвата мање пројекте који уводе студенте у комплексност коју појавност унутрашње архитектуре носи 
собом. Други, већи и комплекснији задатак представља рад на пројекту који синтетише знања усвојена кроз досадашњу наставу, 
отвара нова питања, охрабрује радозналост и самосталност у пројектовању, подстиче неочекивани визије и резултате који ће 
учинити да „немогуће постане могуће“. 
Настава у студију користи се експериментисањем теоријом и праксом у изучавању просторних питања, где се увођењем већег броја 
сетова вредности, савладава сложеност пројектантских стратегија. Истражују се средства уочавања, истраживања и фабрикације у 
области пројектовања и дизајна кроз различите медије, од статичних до динамичких, који корелирају са актуелним природним 
процесима и везама субјекта и објекта. Мастер Студио 3 тестира границе интерактивних и самоорганизованих пројектантских 
стратегија, у одговору на сложеност постојећих, односно, затечених архитектонских структура и процеса.  

 

Литература  

Taylor, Mark and Preston, Julieanna eds. INTIMUS: Interior Design Theory Reader. Wiley-Academy, 2006 
Leach, Neil e.d. by, Rethinking Architecture, A reader in Cultural Theory, Routledge, London, 1997 
Healy, Patrick. The Model and its Architecture, 010 Publishers, 2008 
Colomina, Beatriz. Domesticity at War, MIT Press, 2007 
Benjamin, Andrew E. Architectural philosophy. Continuum International Publishing Group, 2000 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:   2 вежбе: / други облици наставе:  7 (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз рад у студију, презентације и дискусије, анализе случајева, истраживање нових техника пројектовања и 
интерактивних метода презентовања.  
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 10  

колоквијум-и 30 испитни елаборат 50 

семинар-и    

 

 



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер академске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: СТУДИО М03УА - ПРОЈЕКАТ - 02 

Наставник / наставници: в.проф. арх Небојша С. Фотирић 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: / 

Циљ предмета 

Рад на курсевима Мастер академских студија Унутрашње архитектуре орјентисан је на истраживање просторних услова које одређују 
начин на који доживљавамо сопствено окружење. Фокус наставе је формирање креативног, радозналог и аутономног архитекте-
дизајнера. Посебан интерес је откривање могућности дисциплине која се практикује и развијање индивидуалних потенцијала 
студента. 

 

Исход предмета  

Основа наставе представља баланс између практичних и концептуалних учења, где се апстрактно мишљење уграђује у прагматичне 
вештине које се сусрећу у пракси. Карактер наставе огледа се у методи учења кроз рад, где се фокус поставља на јасан индивидуални 
став и посебност личног идентитета. Тиме се обезбеђују кључне компетенције архитекте-дизајнера из перспективе професионалног 
контекста. 
Разноврсношћу тема које се обрађују у студију, организованих тако да се савлада разноликост области које пројектовање обухвата, 
уједињују се високи нивои техничке стручности са комплексном интелектуалном свешћу у атмосфери живе академске дебате. 
 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Програм задатка у студију обухвата мање пројекте који уводе студенте у комплексност коју појавност унутрашње архитектуре носи 
собом. Други, већи и комплекснији задатак представља рад на пројекту који синтетише знања усвојена кроз досадашњу наставу, 
отвара нова питања, охрабрује радозналост и самосталност у пројектовању, подстиче неочекивани визије и резултате који ће 
учинити да „немогуће постане могуће“. 
Настава у студију користи се експериментисањем теоријом и праксом у изучавању просторних питања, где се увођењем већег броја 
сетова вредности, савладава сложеност пројектантских стратегија. Истражују се средства уочавања, истраживања и фабрикације у 
области пројектовања и дизајна кроз различите медије, од статичних до динамичких, који корелирају са актуелним природним 
процесима и везама субјекта и објекта. Мастер Студио 3 тестира границе интерактивних и самоорганизованих пројектантских 
стратегија, у одговору на сложеност постојећих, односно, затечених архитектонских структура и процеса.  

 

Литература  

Taylor, Mark and Preston, Julieanna eds. INTIMUS: Interior Design Theory Reader. Wiley-Academy, 2006 
Leach, Neil e.d. by, Rethinking Architecture, A reader in Cultural Theory, Routledge, London, 1997 
Healy, Patrick. The Model and its Architecture, 010 Publishers, 2008 
Colomina, Beatriz. Domesticity at War, MIT Press, 2007 
Benjamin, Andrew E. Architectural philosophy. Continuum International Publishing Group, 2000 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања:  2 вежбе: / други облици наставе:  7 (студијски) истраживачки рад:  / 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз рад у студију, презентације и дискусије, анализе случајева, истраживање нових техника пројектовања и 
интерактивних метода презентовања.  
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 10  

колоквијум-и 30 испитни елаборат 50 

семинар-и    

 

 



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер акaдемске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ТЕЗА - 01 

Наставник / наставници: доц. др Милена С. Кордић  

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положени сви испити на Мастер академским студијама.  

Циљ предмета 

Циљ рада на Мастер тези представља процес формулације и конципирања завршног пројекта. Радом у последњем 
семестру студент самостално повезује сва стечена знања и вештине чиме показујује да влада целокупним 
пројектантским процесом који обухвата и фазу истраживања и концептуализације намера. Кроз Мастер тезу, 
обједињавајући теоријску основу истраживачког пројектантског поступка, студент формулише полазишта, услове и 
методолошке одреднице за пројектантске одлуке које ће дефинисати ток рада на Мастер пројекту. 
 

Исход предмета  

Студент показује способност да обједини знања и вештине пројектантског дискурса кроз писани елаборат који 
приказују процес истраживања кроз пројекат.  
 

Садржај предмета 

Теза, као почетак рада на мастер пројекту, подразумева истраживање свих специфичних аспеката задатка, који за 
резултат имају концептуалне поставке и смернице за даљи рад. Формирањем критичког става, анализом теоријских 
позиција, студијом случаја релевантних примера из савремене архитектонске праксе, као и употребом до сада стечених 
знања, студент успоставља полазишта за даљу артикулацију својих намера интервенције у простору које представљају 
основ за наставак рада на Мастер пројекту и Мастер завршном раду. 
 

Литература  

Литература препоручена од ментора. 
Литература предложена од студента и прихваћена од ментора. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања / вежбе: / други облици наставе: 2 (студијски) истраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Менторски рад са студентом (кандидатом). Усмена јавну одбрану мастер тезе пред менторском комисијом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања  елаборат – писани рад 50 

практична настава 30 усмена одбрана 10 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Студијски програм / студијски програми: Мастер акaдемске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ТЕЗА - 02 

Наставник / наставници: доц. др Милан Д. Максимовић  

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положени сви испити на Мастер академским студијама.  

Циљ предмета 

Циљ рада на Мастер тези представља процес формулације и конципирања завршног пројекта. Радом у последњем 
семестру студент самостално повезује сва стечена знања и вештине чиме показујује да влада целокупним 
пројектантским процесом који обухвата и фазу истраживања и концептуализације намера. Кроз Мастер тезу, 
обједињавајући теоријску основу истраживачког пројектантског поступка, студент формулише полазишта, услове и 
методолошке одреднице за пројектантске одлуке које ће дефинисати ток рада на Мастер пројекту. 
 

Исход предмета  

Студент показује способност да обједини знања и вештине пројектантског дискурса кроз писани елаборат који 
приказују процес истраживања кроз пројекат.  
 

Садржај предмета 

Теза, као почетак рада на мастер пројекту, подразумева истраживање свих специфичних аспеката задатка, који за 
резултат имају концептуалне поставке и смернице за даљи рад. Формирањем критичког става, анализом теоријских 
позиција, студијом случаја релевантних примера из савремене архитектонске праксе, као и употребом до сада стечених 
знања, студент успоставља полазишта за даљу артикулацију својих намера интервенције у простору које представљају 
основ за наставак рада на Мастер пројекту и Мастер завршном раду. 
 

Литература  

Литература препоручена од ментора. 
Литература предложена од студента и прихваћена од ментора. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања / вежбе: / други облици наставе: 2 (студијски) истраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Менторски рад са студентом (кандидатом). Усмена јавну одбрану мастер тезе пред менторском комисијом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања  елаборат – писани рад 50 

практична настава 30 усмена одбрана 10 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер акaдемске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ТЕЗА - 03 

Наставник / наставници: доц. др Ивана М. Ракоњац  

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положени сви испити на Мастер академским студијама.  

Циљ предмета 

Циљ рада на Мастер тези представља процес формулације и конципирања завршног пројекта. Радом у последњем 
семестру студент самостално повезује сва стечена знања и вештине чиме показујује да влада целокупним 
пројектантским процесом који обухвата и фазу истраживања и концептуализације намера. Кроз Мастер тезу, 
обједињавајући теоријску основу истраживачког пројектантског поступка, студент формулише полазишта, услове и 
методолошке одреднице за пројектантске одлуке које ће дефинисати ток рада на Мастер пројекту. 
 

Исход предмета  

Студент показује способност да обједини знања и вештине пројектантског дискурса кроз писани елаборат који 
приказују процес истраживања кроз пројекат.  
 

Садржај предмета 

Теза, као почетак рада на мастер пројекту, подразумева истраживање свих специфичних аспеката задатка, који за 
резултат имају концептуалне поставке и смернице за даљи рад. Формирањем критичког става, анализом теоријских 
позиција, студијом случаја релевантних примера из савремене архитектонске праксе, као и употребом до сада стечених 
знања, студент успоставља полазишта за даљу артикулацију својих намера интервенције у простору које представљају 
основ за наставак рада на Мастер пројекту и Мастер завршном раду. 
 

Литература  

Литература препоручена од ментора. 
Литература предложена од студента и прихваћена од ментора. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања / вежбе: / други облици наставе: 2 (студијски) истраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Менторски рад са студентом (кандидатом). Усмена јавну одбрану мастер тезе пред менторском комисијом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања  елаборат – писани рад 50 

практична настава 30 усмена одбрана 10 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер акaдемске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ПРОЈЕКАТ- МУА - 01 

Наставник / наставници: доц. др Милена С. Кордић  

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положени сви испити на Мастер академским студијама. Избор ментора за Мастер пројекат условљен је 
избором предмета Мастер теза. 

Циљ предмета 

Мастер пројекат представља синтезни мастер студио пројекат у ком студент показује да влада целокупним 
пројектантским процесом који обухвата разнородне фазе од истраживања и концептуализације намера, преко 
пројектовања простора и програма до материјализације елемената архитектонских и дизајнерских целина. Циљ Мастер 
пројекта је формирање елабората идејног решења са елементима идејног пројекта који одговара на пројектантски 
задатак и концепцију развијену и формулисану кроз предмет Мастер теза. 
 

Исход предмета  

Студент показује способност да обједини знања и вештине пројектантског дискурса кроз елаборат идејног решења са 
елементима идејног пројекта који тематски и методолошки произилази из елабората Мастер тезе (који приказују 
процес истраживања кроз пројекат).  
 

Садржај предмета 

Мастер пројекат подразумева практични рад на изради графичких и писаних делова елабората истраживањем кроз 
пројекат, моделовањем, обликовањем и структуирањем програма и концепта пројекта. Резултат рада представља 
формиран концепт сагласан Мастер тези, идејно решење са елементима идејног пројекта које је основ за израду 
Мастер завршног рада. 
 

Литература  

Литература препоручена од ментора. 
Литература предложена од студента и прихваћена од ментора. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Број часова  активне наставе Остали часови: 
/ предавања / вежбе: / други облици наставе: 4 (студијски) истраживачки рад: 10 

Методе извођења наставе 

Менторски рад са студентом (кандидатом). Усмена јавну одбрану мастер пројекта пред менторском комисијом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  пројектни елаборат 50 

практична настава 20 усмена одбрана 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер акaдемске студије унутрашња архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ПРОЈЕКАТ- МУА - 02 

Наставник / наставници: доц. др Милан Д. Максимовић  

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положени сви испити на Мастер академским студијама. Избор ментора за Мастер пројекат условљен је избором 
предмета Мастер теза. 

Циљ предмета 

Мастер пројекат представља синтезни мастер студио пројекат у ком студент показује да влада целокупним 
пројектантским процесом који обухвата разнородне фазе од истраживања и концептуализације намера, преко 
пројектовања простора и програма до материјализације елемената архитектонских и дизајнерских целина. Циљ Мастер 
пројекта је формирање елабората идејног решења са елементима идејног пројекта који одговара на пројектантски 
задатак и концепцију развијену и формулисану кроз предмет Мастер теза. 
 

Исход предмета  

Студент показује способност да обједини знања и вештине пројектантског дискурса кроз елаборат идејног решења са 
елементима идејног пројекта који тематски и методолошки произилази из елабората Мастер тезе (који приказују 
процес истраживања кроз пројекат).  
 

Садржај предмета 

Мастер пројекат подразумева практични рад на изради графичких и писаних делова елабората истраживањем кроз 
пројекат, моделовањем, обликовањем и структуирањем програма и концепта пројекта. Резултат рада представља 
формиран концепт сагласан Мастер тези, идејно решење са елементима идејног пројекта које је основ за израду 
Мастер завршног рада. 
 

Литература  

Литература препоручена од ментора. 
Литература предложена од студента и прихваћена од ментора. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ предавања / вежбе: / други облици наставе: 4 (студијски) истраживачки рад: 10 

Методе извођења наставе 

Менторски рад са студентом (кандидатом). Усмена јавну одбрану мастер пројекта пред менторском комисијом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  пројектни елаборат 50 

практична настава 20 усмена одбрана 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски програм / студијски програми: Мастер акaдемске студије - Унутрашња архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ПРОЈЕКАТ- МУА - 03 

Наставник / наставници: доц. др Ивана М. Ракоњац  

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положени сви испити на Мастер академским студијама. Избор ментора за Мастер пројекат условљен је 
избором предмета Мастер теза. 

Циљ предмета 

Мастер пројекат представља синтезни мастер студио пројекат у ком студент показује да влада целокупним 
пројектантским процесом који обухвата разнородне фазе од истраживања и концептуализације намера, преко 
пројектовања простора и програма до материјализације елемената архитектонских и дизајнерских целина. Циљ Мастер 
пројекта је формирање елабората идејног решења са елементима идејног пројекта који одговара на пројектантски 
задатак и концепцију развијену и формулисану кроз предмет Мастер теза. 
 

Исход предмета  

Студент показује способност да обједини знања и вештине пројектантског дискурса кроз елаборат идејног решења са 
елементима идејног пројекта који тематски и методолошки произилази из елабората Мастер тезе (који приказују 
процес истраживања кроз пројекат).  
 

Садржај предмета 

Мастер пројекат подразумева практични рад на изради графичких и писаних делова елабората истраживањем кроз 
пројекат, моделовањем, обликовањем и структуирањем програма и концепта пројекта. Резултат рада представља 
формиран концепт сагласан Мастер тези, идејно решење са елементима идејног пројекта које је основ за израду 
Мастер завршног рада. 
 

Литература  

Литература препоручена од ментора. 
Литература предложена од студента и прихваћена од ментора. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Број часова  активне наставе Остали часови: 
/ предавања / вежбе: / други облици наставе: 4 (студијски) истраживачки рад: 10 

Методе извођења наставе 

Менторски рад са студентом (кандидатом). Усмена јавну одбрану мастер пројекта пред менторском комисијом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  пројектни елаборат 50 

практична настава 20 усмена одбрана 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 



 


