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УПУТСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата тематску област школских објеката и простора.  
 
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију односа појединаца (власника и корисника) и 
простора као и разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. 
Такође, тежи се изграђивању способности архитектонско-урбанистичког организовања и обликовања 
простора које одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. 
 
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до 
техничких модела изградње објеката.  Локације су специфичне и захтевне у функционалном, морфолошком и 
социо-културном смислу, и то: густо изграђене урбане структуре, амбијентално дефинисана (заштићена) 
градска ткива, ивична подручја града и природна окружења. 
 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија 
како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. 
 
Термински план наставе 
Настава на предмету Студио се одржава два пута недељно: уторком и петком од 16 до 21 сата. Настава  
траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. За студио и 
семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада у школи и 16 сати рада код куће).15. недеља 
предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. Модул М7- пројектантска радионица је 
посебан премет који није повезан са радом у студију. 16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код 
куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата). Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне 
недеље. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставним планом организује се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  
задатку. Наставник према теми пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара. Најмање 30п, а 
највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. Начин и критеријуме оцењивања 
утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје администратору веб-сајта испуњену пријаву пројектног задатка до 31. августа 
2013 године у 12ч. Презентација студија је у уторак 24. септембра 2013 године у 14ч. Пријављивање 
студената је oд 24. до 28. септембра. Студенти бирају и рангирају студије преко портала АФ. Студио прима 
највише 16, а најмање 8 студената. Листе са распоредом студената по студијима биће објављене на веб-сајту 
АФ у понедељак 30. септембра.  
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и 
дипломских академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
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План рада 
 
Назив пројектног задатка (обавезно на српском језику) : 
 
Народни универзитет: Хипотетички пројекат 
 
Година студија:  
1. семестар мастер академских студија 2013/2014. 
Број кредита: 
16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2013/2014. 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/2014. 
Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану извођења наставе  
 
Наставник: 
Доц. Александру Вуја 

Сарадници у настави:   

Ас. Весна Мила Чолић Дамјановић 

Број кабинета: 345 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  

Телефон:    063 104 82 87                                                                           email: aleksandu.vuja@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечна оцена и студио пројекти на основним студијама:  8.1. СП.1. – Архитектура,  9.1. СП.2.- Архитектонске конструкције,  
18.1. СП.3.– Урбанизам и 19.1. СП.4.- Синтеза. 
 
 
Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ наставе је стицање практичних и теоријских знања из области архитектонско-урбанистичког пројeктовања. Настава је у 
поставци синтеза свих знања релевантних за израду архитектонско-урбанистичког пројекта.  
Општи циљ курса је истраживање феномена савремене архитектуре и примена домета истраживања на конкретан 
архитектонски програм кроз рад на теми теорије и праксе савременог града.  
Радом на пројекту стичу се компетенције концептуализације и израде архитектонско-урбанистичког пројекта. 
 
Општи критеријуми: 
 
ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
       Студент ће имати способност да: 

OK1.1  Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 
користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 

OK1.2   Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве који 
се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта; 

OK1.3   Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте објекта и 
техничке захтеве изградње и потреба корисника. 

ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених наука.  
Студент ће имати знање о: 
OK2.3   Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући промишљени и критички приступ. 



ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.  
Студент ће ће имати знање о: 
OK3.1   Томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат; 
OK3.2   Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
OK3.3   Креативној примени примера добре праксе у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације. 
ОК5. 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.  

Студент ће имати разумевање о: 
OK5.1   Потребама и тежњама корисника објеката; 
OK5.3   Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

 
Пројектни задатак: 

Намера сазнајног дела курса је у упознавању студената са карактеристикама паралелних низова архитектонске теорије и 
праксе.  Први део курса састоји се од интезивних предавања и истраживања теорија и пракси савремене архитектуре, док је 
други део посвећен практичном, самосталном и критичком приступу разматрања програма у виду изабране архитектонске 
конфигурације. Посебне тематске области од значаја за семестрални задатак су приказане у терминском плану. 
 
Метод извођења наставе:  

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају путем комбинације више разноврсних облика рада, као што су предавања 
ex cathedra, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, 
презентације, есеји, семинарски радови итд. 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Град: урбана идентификација 

Град: теоријски модели 

02  Програм: критички осврт 

Програм: поставка 

03  Технологија: критички осврт 

Технологија: поставка 

04  Концептуализација 

Концептуализација 

05  Концептуализација 

Концептуализација 

06  Поставка пројекта 

Поставка пројекта 

07 1. Колоквијум: Tеориско објашњење концепције 1 Архитектонско-урбанистички пројекат 

08  Разрада пројекта 

Разрада пројекта 

09  Разрада пројекта 

Разрада пројекта  

10  Разрада пројекта 

Разрада пројекта  

11  Разрада пројекта 

Разрада пројекта  

12  Разрада пројекта 

Разрада пројекта  

13 2. Колоквијум: Tеориско објашњење концепције 2 Архитектонско-урбанистички пројекат 



14  Продукција финалног пројекта 

 

Обавезна литература:  

Bajlon, Mate. Škole. Beograd: Građevinska knjiga, 1972.* 
Gausa, Manuel. Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: City, Technology and Society in the Information Age. Barcelona: Actar, 
2003.* 

Dudek, Mark. A design manual. Schools and Kindergartens. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2007.* 
Hays, K. Michael. Architecture Тheory since 1968. Cambridge, MA: The MIT Press, 2000. ** 
Ibelings, Hans. Supermodernism: Architecture in the Age of Globalization. Rotterdam: NAi Publishers, 1998.* 
Frempton, Kenet. Moderna arhitektura: kritička istorija. Beograd: Orion, 2004.* 
Вуја, Александру, Чолић Дамјановић, Весна Мила. Инстант град: Архитектонски огледи. Београд: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, 2013. (срп/eng)* 
 
* Наведена литература се налази у библиотеци Архитектонског факултета. 
** Наведена литература  доступна у PDF-у. 
 
Препоручена литература: 
У складу са конкретним истраживањем студента, литература ће бити препоручена индивидуално. 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит се полаже испуњавањем предиспитних обавеза и одбраном архитектонско-урбанистичког пројекта. 
 

Критеријуми оцењивања: 
Вредновање рада се врши кроз процену предиспитних обавеза и рада на архитектонско-урбанистичком пројекту. 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и који 
се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних 
обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност током семестра 15  концепт 15  
колоквијум 1 20  интерпретација 15 
колоквијум 2 5 разрада 20 
  презентација 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


