
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1.семестар Mастер академских студија, 2013/14 
 
 
 
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 : 
 
МАЈСТОРСКА РАДИОНИЦА _КЛИНИКА ЗА НОВЕ ИДЕЈЕ 
 
Година студија:  
1. семестар мастер академских студија 2013/14 
 
Број кредита: 
16 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2013/14 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
 
Термини одржавања колоквијума: 
07. недеља семестра 
13. недеља семестра 

 
Наставник: 
доц. Игор Рајковић д.и.а. 

Сарадници у настави:   
студ. Ана Зорић 

Број кабинета:  
341а 
 
Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  
Термин ће бити одређен у договору са студентима  
 
Телефон:         +301646140751                              email: igor.fakultet@yahoo.com 
 
www адреса:   http://www.arh.bg.ac.rs                               http://s-p-a.tumblr.com/   
                                                                                                                                                                                                            

 
Посебни критеријуми за пријем студената: 
Мотивисаност за рад. 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ наставе представља формирање методолошког процеса који студента води од основне идеје до фазе 
презентације идејног пројекта кроз: 
 
 Дефинисање задатих термина као предуслова за бављење програмом.  
 Дефинисање контекста који програм чини реалним.  
 Даље унапређење вештина везаних за истраживачки процес.  
 Дефинисање стратегије за рад на пројекту, формулација пројектног задатка и просторне појавности програма. 
 Израда идејног архитектонског решења. 
 Дефинисање стратегије графичке и вербалне презентације пројекта. 

 
Похађањем курса студенти стичу компетенције везане за израду и презентацију архитектонско-урбанистичких 
пројеката. 
 



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: 
 
Тематски оквир: Простори едукације 
 
Просторни оквир: 200 км речних обала Београда 
 
На основу тематског оквира везаног за едукацију, реалног просторног контекста и програма који се дефинише 
током семестра, израдити идејни архитектонски пројекат просторне целине.  
 
Програм Мајсторске радионице - клинике за нове идеје (master class) посматрати као простор којим се на 
специфичан начин омогућава учење, размена идеја, провежбавање, боравак, разонода и релаксација. 
Функционалне садржаје користити као инструмент уз чију помоћ се гради физичка структура и просторна 
појавност програма.   
 
Метод извођења наставе:  
 
Настава се  одвија кроз предавања еx-катедра, интерактивне облике наставе, анализе случајева, истраживачки 
рад, индивидуални  пројекат и презентацију. 
 

 
Термински план извођења наставе  
нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           
01 увод  

 
представљање задатка 
појашњавање задатих термина 

02 контекст и концепт  
 

одабир локације 
израда концепта (провера кроз дијаграм, макету, импресију, филм) 

03 студија случаја програмска формулација 
пројектни програм  

04 провера концепта презентација 
дијаграм, макета, импресија, филм 

05 разрада програмско - просторне анализе 
основе, пресеци, изгледи, макета 

06 разрада програмско - просторне анализе 
визуелизација 



07 1. Колоквијум:  
08 разрада идејног решења провера функције 

2д, 3д 
09 разрада идејног решења конструкција 
10 разрада идејног решења елементи материјализације 
11 експеримент  
12 разрада идејног решења просторна провера 

макета, визуелизација 
13 2. Колоквијум:  
14 припрема изложбе презентација 

припрема одбране (вербални тренинг) 
 
Обавезна литература:  
У односу на смер истраживања. 
 
Препоручено због размишљања о теми: 
 
http://www.msmnyc.edu/Instruction-Faculty/Programs/Master-Classes 
http://www.spahouston.org/education/public-programs/music-master-class 
www.masterclassfoundation.org 
www.mymusicmasterclass.com 
http://nyaa.edu/nyaa/curriculum/masterclasses.html 
http://www.artmasterclass.com.au 
http://www.thegnomonworkshop.com 
http://www.fzdschool.com 
итд. 
Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
 
Рад усмено одбрањен уз одговарајућу мултимедијалну презентацију. Обавезан је јединствен формат, са врстом и 
бројем прилога који се дефинишу током рада, према специфичности изабране теме. 
Предаја рада графичком, просторном и дигиталном формату. 
 

 
Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 


