
МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ
4. семестар мастер академских студија, 2013/14

М9.1. Теза - 10 ЕСПБ
М9.2. Пројекат – 20 ЕСПБ

УПУTСТВО за рад на мастер пројекту

Садржај мастер пројекта

Мастер пројекат представља рад у коме студент повезује све стечена знања и вештине, показује да влада 
процесом истраживања,  концептуализације,  пројектовања и материјализације  сложених урбанистичких  или 
архитектонско-урбанистичких целина. По правилу, задаци мастер пројекта су синтезни. 

Мастер пројекат садржи три дела са јасно препознатљивим истраживачким и апликативним компонентама: 
1)  истраживачки  део,  подразумева  дефинисање  пројектног  задатка  и  теме  пројекта–  писану  тезу  мастер 
пројекта, 
2) графички и просторни приказ архитектонско-урбанистичког или урбанистичког идејног решења са додатним 
елементима  идејног  пројекта  из  посебних  области  пројектовања,  технологије,  окружења,  културе, 
комуникације, управљања и норматива, које дефинише ментор 
3) усмену јавну одбрану мастер пројекта пред менторском комисијом. 

Током рада студент треба да покаже висок степен самосталности у свим фазама пројекта од дефинисања 
пројектног задатка до завршне одбране.

Теза мастер пројекта захтева од студената да, на основу веома отвореног тематског и просторног оквира 
задатог од стране ментора, истражи контекст и обради специфичне аспекте задатка, успостави програмску 
стуктуру пројекта, као и да јасно дефинише пројектни задатак и тему пројекта на основу којих ће приступити 
изради  пројекта.  Од  изузетне  важности  је  креативни  однос  тезе  мастер  пројекта  према  савременим 
тенденцијама у архитектури, као и критички  однос према локалном окружењу у коме настаје пројекат.

Кроз рад на идејном решењу урбанистичке или архитектонско-урбанистичке целина са елементима идејног 
пројекта  студент  се  оспособљава да,  на  основу  тезе  мастер пројекта  и  самостално развијеног  пројектног 
задатка  са  програмом,  повезује  теоретска  становишта  и  практично  деловање,  примењује  савремене 
архитектонска  схватања,  успоставља  аутентичне  методе  пројектовања,  доноси  самосталне  одлуке  и 
проналази оригиналне одговоре на проблеме који настају током процеса пројектовања.

Усмена јавна одбрана мастер пројекта пружа прилику студентима да успоставе одговарајућу комуникацију не 
само са менторском комисијом која је пратила његов рад већ и са разноврсним аудиторијом који присуствује 
одбрани.

Студијска правила мастер пројекта

- Услов за упис су положени сви пројектни модули на дипломским академским студијима (М4, М5, М6).

- Студенти који нису стекли услов да упишу мастер пројекат у семестру, могу га поново уписати поново тек у 
   пролетњем семестру наредне школске године.

- Студенти раде мастер пројекат у менторском студију.

- Менторски студио води један наставник – ментор мастер пројекта.

- Менторски студио има 10 студената.

- Ментор организује менторску комисију са по једним чланом из сваког департмана, изузев департмана 
  ментора.

- Ментор може бити члан менторске комисије коју, као ментор, организује члан његове менторске комисије.

- Ментор може бити члан и других менторских комисија. (поред свог студија још у максимално 3 комисије)

- Наставник може бити члан максимално у 4 менторске комисије.

- Менторска комисија се успоставља на почетку семестра и прати рад студента током целог семестра. 

- Члан менторске комисије може бити гостујући наставник који није запослен на факултету
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- Гостујући члан менторске комисије има иста права и обавезе на усменој одбрани као и остали чланови 
  менторске комисије.

- У односу на тему завршног рада Ментори формулишу тематски и просторни оквир пре почетка семестра на 
основу којих студенти бирају ментора.

- Уколико је број пријављених студента већи од десет, ментор има право да бира студенте са којима ће 
  радити на основу посебних критеријума које наводи у својој пријави.

- На основу тематског или/и просторног оквира  студент дефинише пројектни задатак.

- Рад на мастер пројекту траје 21 недељу. (укључујући и јавну усмену одбрану рада)

- Сваки студент добија од ментора  јединствени студентски картон у коме се прати његов рад на мастер 
  пројекту.

- Сваке недеље студент има обавезне полусатне консултације са ментором и петнаесто-минутне са сваким 
  чланом менторске комисије.

- Консултације се одвијају у салама у терминима утврђеним распоредом.

- Долазак на консултације бележи се у студентов картон.

У току првих 6 недеља студент спроводи истраживање на основу кога саставља тезу мастер пројекта. Теза 
мастер  пројекта  обрађује  шири  технички,  уметнички,  социјални  ,  психолошки,  економски,  културни  и  др. 
контекст пројекта, као и поједине специфичне аспекте пројектовања, на основу којих се дефинише пројектни 
задатак  и  тему  пројекта.  Теза  мастер  пројекта  садржи  најмање  два  табака  текста  и  додатне  графичке 
илустрације или фотографије.

Седме недеље студент брани тезу пред својом менторском комисијом.
Менторска комисија оцењује тезу и одобрава студенту даљи рад на пројекту. Оцене са одбрана теза предају 
се студентској служби најкасније до 08. Априла 2014.

Двадесет прве недеље, два дана пре почетка свих усмених одбрана, у  недењу 06. Јула 2014. године у 10 
сати сви студенти који желе да бране рад у року су дужни да према упутству које је могуће преузети са сајта 
факултета,  своје  пројекте поставе на завршној  изложби.  Студенти који  не буду,  на време, доставили овај 
прилог неће бити у могућности да бране рад и сматраће се да су одустали од одбране у школској 2013/2014. 
години. 

Двадестпрве  недеље  студент  приступа  јавној  усменој  одбрани  мастер  пројекта  пред  својом 
менторском комисијом.

Услов за излазак на јавну одбрану мастер пројекта поред завршеног мастер пројекта су положени сви испити 
предвиђени студијским програмом Мастер академских студија.

Начин и критеријуми оцењивања, као и детаљнија упутства о садржају рада и начинима презентације 
биће  накнадно  утврђени  посебним  протоколом  за  оцењивање  који  је  саставни  део  правилника  о 
завршном раду.

Студенти који без легитимног оправдања, не предају рад на време, изостану са јавних усмених одбрана 
пројеката или не добију пролазну оцену уписују нови програм мастер пројекта у  наредној школској 
години (према терминском плану) и понављају читав процес од почетка до јавне усмене одбране у јулу.

Термински план мастер пројекта

Ментори мастер пројекта предају  Секретару матичног департмана студија  прелиминарну испуњену пријаву 
Мастер студија до 22. јануара 2014. године 

Курикулум мастер пројеката објављује се на сајту факултета од 27. јануара 2014. Године.

Пријављивање студената је у понедељак 03. фебруара 2014. године у 14 сати у кабинетима ментора
Приликом пријаве студенти достављају:  једну А4 страницу са својим курикулумом,  дигитални портфолио у 
ПДФ формату на ЦД-у и изјаву.

Сваки студент може да се пријави само код једног ментора, што потврђује својом изјавом.

Уколико се један студент пријави код више ментора биће кажњен.

Менторски студио има 10 студената
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Уколико је број пријављених студента већи од десет, ментор има право да бира студенте са којима ће радити 
на основу критеријума које наводи у пријави.

Сви  ментори  објављују  спискове  студената  и  број  слободних  места  за  свој  мастер  пројекат  на  вратима 
кабинета у понедељак 03. фебруара до 20 сати. 

Сви ментори достављају  у електронском облику  спискове студената и број слободних места за свој мастер 
пројекат администратору факултетског сајта redakcijasajta  @  arh  .  bg  .  ac  .  rs   у уторак 04. фебруара до 16 сати.

Објављивање спискова примљених студената по студијима и број слободних места на факултетском сајту  у 
среду 05. фебруара до 16 сати.

Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала места рангирањем 
ментора у другом кругу и предајом попуњеног обрасца Студенској служби у понедељак  10. фебруара у 10 
сати.

Продекан  за  наставу  и  Руководилац  већа  Мастер  студија  распoређује  студенте  код  ментора  на  основу 
просечне оцене из модула М4. М5 и М6.

Коначни спискови студената објављују се на факултетском сајту у среду  12. фебруара 2014. 

Одбрана тезе пред менторском комисијом је 7. недеље у семестру.

Завршна изложба приказа пројеката одржаће се 21. радне недеље,  у понедељак 07. Јула 2014.

Јавна усмена одбрана мастер пројекта је 21. радне недеље, у уторак, среду и четвртак. 08. 09. и 10.  јула 
2014.

Након  завршетка  одбране,  Мастер  пројекти  остају  изложени у  салама где  је  одржана одбрана још једну 
недељу и морају бити доступни  Комисији за валидацију Мастер пројеката. Обавеза Комисије за валидацију 
Мастер пројеката је да прегледа све пројекте и достави писани коментар о раду и оцењивању на Мастер 
пројекту, као и да изабере најбољих 25-35 радова за изложбу.

*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.
Oпшти критеријуми 

ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве.
Дипломац ће имати способност да:
1. Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак;
2. Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве који се 

односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте објекта и 

техничке захтеве изградње и потреба корисника.

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

ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта. 
Дипломац ће имати знање о:
1. Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
2. Креативној примени сличних радова 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. 
Дипломац 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.

ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката који узимају 
у обзир социјалне факторе.
Дипломац ће имати разумевање о:

1. Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских раодва, професионалним сарадницима и ширем друштву;

ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат.
Дипломац ће имати разумевање о:

3

mailto:redakcijasajta@arh.bg.ac.rs


1. Потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 
постављени пројектни задатак;

2. Потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 
клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту;

3. Доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.

ОК8. Разумевање конструктивних система, грађевинске и конструкторксе проблематике релевантне за 
архитектонско пројектовање. 
Дипломац ће имати разумевање о:
1. Истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројекатом;
2. Стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и грађевинским 

техникама;
3. Физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлукана животну средину.

ОК9. Адекватно знање о физичким проблемима,технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења унутрашњег 
комфора и заштићености. 
Дипломац ће имати знање о:
1. Принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. Системима за постизање комфора околине у према  принципима одрживог развоја;
Стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електро инсталције и друго) и 
способности да се оне интегришу у архитекотнски пројекат.

OК10. Неопходне пројектантске вештине како би се испунили захтеви корисника у оквирима финанскијских 
ограничења и грађевинских прописа. 
Дипломац ће имати вештине да:
1. Критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. Разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. Изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.

ОК11. Адекватно знање о производњи, организацији, регулативи и процедурама којима се пројекат спроводи у 
изграђени објекат или план интегрише у целокупни плански систем.
Дипломац ће имати знање о:
1. Основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и процедурама 

које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, контролу и 
правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. Основним тероијама управљања и принципима пословања који се односе на вођење и архитектонског пројекта и праксе, 
препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији. 
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Назив предмета: 
МОДУЛ 9– Мастер пројекат 
М9.1. Теза 
М9. 2. Пројекат
Година студија: 
4. семестар мастер академских студија 2013/14
Број кредита:
10 ЕСПБ + 20 ЕСПБ = 30 ЕСПБ
Термини одржавања консултација:
једном или два пута недељно од 2 до 4 сата са ментором
једном или два пута недељно од 1 до 2 сата са члановима менторске комисије
Термин јавне усмене одбране мастер пројекта:
Према распореду за 2013/14
Термини одбране тезе мастер пројекта:
Према распореду за 2013/14

Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта:

...на размеђу...

Наставник: в. проф. мр Милан Вујовић
Број кабинета:  237
Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно најмање од 2 до 4 сата) 

Телефон:    011/321-8737            Е-маил: /  ksenija  .  pantovic  @  arh  .  bg  .  ac  .  rs   
www адреса:                                                                                                         

2. члан менторске комисије:  проф. др Владан Ђокић
Број кабинета: 
Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно) 

3. члан менторске комисије: доц. мр Будимир Судимац
Број кабинета: 
Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно)

Посебни критеријуми за пријем студената:

Поред просечне оцене из претходних пројеката на мастер студијима могу се навести и оцене других предмета, као и посебна 
знања и вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задатку.

Студент приликом избора ментора прилаже свој курикулум, портфолио и изјаву. 

Курикулум на једној А4 страници садржи податке о досадашњим мастер студијима и оцене модула М4, М5 и М6, списак 
положених изборних предмета и одслушаних семинара.

Портфолио садржи обавезно по једну А3 страницу за сваки од пројеката урађених током мастер студија и додатно по једну 
А3 страницу за сваки од пројеката који су урађени изван школског програма (конкурси, радионице и сл.) 

Изјава је  писани  текст на највише две А4 странице у коме студент објашњава своје намере и циљеве у изради мастер 
пројекта и разлоге због којих се одлучио да за ментора изабере одређеног наставника.

Циљеви и приступ мастер пројекту:

А ми нисмо ничији, увијек смо на некој међи, увијек нечији мираз...
... Живимо на размеђу свијетова, на граници народа, свакоме на удару, увијек криви некоме. На нама се ломе 
таласи историје,  као  на гребену.  Сила нам је  досадила,  и од  невоље смо створили врлину:  постали смо 
племенити из пркоса...

Дервиш и смрт, Меша Селимовић

Речник:

артефакт - сваки предмет којим се човек користио, који је направио или преправио
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Београд - 44°49'14"С, 20°27'44"И

дух - свеопшти карактер неке ствари, на пример: дух епохе, народни дух, дух времена

ентропија -  мера (не)уређености неког система

исходиште -  тачка,  место,  ситуација  одакле се исходи (одакле полази,  произилази,  на чему се темељи), 
почетак

лења пита - је  посластица од давнина.  Често  се  прави у Србији   јер се  веома лако  прави,  а  састојци су 
јефтини. Кроз време су настале различите варијанте рецепата, а свака домаћица има тајни рецепт за своју 
питу

међа - гранична линија (појас) између два имања; граница између две државе или два подручја; ограда од 
наслаганог камена или густог растиња; граница до које се нешто простире, мера до које нешто досеже

размеђе -  раскршће,  раскрсница,  прекретница,...на  размеђу  векова,  на  размеђу  цивилизација,  светова, 
култура...

Тематски оквир задатка „Простори између нас“ у предложеној интерпретацији тумачен је кроз анализу 
метафизике  места.  Полази  се  од  претпоставке  да  је  простор  између  нас  несамерљив  и  неспознајан  у 
материјалном смислу, већ да је испуњен пољима гравитационих сила које нас повезују и дају нам заједничка 
духовна обележја и карактер. То поље невидљивих сила у конкретном задатку се препознаје и дефинише као: 
„дух Београда“.

Задатак  је  посвећен потрази архитекте  за  духом Београда.  Постоји веровање међу становницима 
Београда да Београд поседује неки специфичан дух који је произашао из многих посебности које овај град има 
и које га издвајају од других сличних градова. Када се говори о духу Београда, често се, као његова исходишта 
помињу:  вишевековне  миграције  становништва,  шароликост  етничког  састава,  географски  положај  на 
ветрометини и ушћу двеју река, традиција разарања и грађења, синдром Феникса, менталитет, ноншалантан 
однос према животу и смрти, кошава, слојевитост, разноликост, Свети Сава, деспот Стефан Лазаревић, Чукур 
чесма, ђакон Авакум, Рига од Фере, кнез Михаило Обреновић, Алкибијад Нуша, мајор Гавриловић, Арчибалд 
Рајс, Скадарлија, Иво Андрић, Старо Сајмиште, Душко Радовић, Атеље 212, Богдан Тирнанић, ВД, Вечити 
дерби, Милосрдни анђео, сплавови на Сави и Дунаву итд.

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта:

У историјском, географском и културолошком смислу Београд свакако поседује аутентичност. Да ли се 
та аутентичност огледа и препознаје и кроз архитектуру и урбанизам Београда и рад његових градитеља? На 
који  начин  се  архитектуром  може  афирмисати  аутентичност  неког  града?  Каква  је  улога  архитеката  и 
архитектуре у генерисању и неговању  Београдског духа? Где станује (борави) дух Београда? Да ли је дух 
Београда рефлексија индивидуалних душа сваког од Београђана? Да ли је дух Београда жив и зашто? Да ли је 
тачно да је Београд најлепши у пролеће?; нека су од питања која се у задатку постављају. Да би се ова и многа 
друга  питања  простудирала  потребно  је  препознати,  показати  и  разобличити  стереотипе  који  спутавају 
креативну мисао, и кроз дубљу анализу, размишљање и истраживање поставити јасне и објективне тезе о 
Београду, његовој социјалној и урбаној физиономији и његовој архитектури.

Метод рада на мастер пројекту:

Потрага за духом Београда може се одвијати на више нивоа и дотицати шири контекст социјалних, 
историјских и политичких, али и културних, друштвених или свакодневних, животних, тема и области. Место на 
коме дух Београда живи није само географски одређено, већ се може дефинисати и као скуп или жариште 
различитих  социјалних активности,  од меморијалних до културно-забавних или спортских.  Откривање духа 
Београда  је  дубоко  индивидуална  активност.  Свако  од  кандидата,  у  складу  са  својим  искуством,  али  и 
афинитетима, откриће дух Београда на неком, различитом, месту или у некој различитој појави. Можда се дух 
Београда  налази  на  улици,  или  у  кафани,  или  на  стадиону,  или  у  трамвају,  или  на  реци,  или  на  неком 
скривеном месту које је обележено нечијим личним доживљајем. Можда се дух Београда накратко појавио на 
неком концерту, или парастосу, или литији, или утакмици, или фестивалу или сајму, или на неком ефемерном 
или потпуно интимном догађају, свадби или прослави.

 Шароликост одговора на постављено питање свакако ће бити у духу Београдског духа.
 Архитектура Београда се, у посматраном контексту истраживања, доводи у жижу интересовања и 

посматра  се  као  суспензија  свих  уметности:  од  уметности  живљења  (преживљавања)  до  уметности 
стварања. Архитектура, у постављеном оквиру (систему), представља експоненцијалну функцију која зависи 
подједнако од модерности (савременог начина живота) и традиције.Таква архитектура, која се артикулише у 
јасној корелацији са контекстом свог настајања, требало би да сведочи о епохи у којој сазрева, двојако: као 
артефакт (материјално дело), али и као сведочанство духовности, културе и цивилизације једног времена и 
једног поднебља.

 
Исход рада на мастер пројекту:

Од кандидата се очекује активност у домену постављеног задатка, дефинисање поља истраживања и, 
као резултат, израда Тезе Мастер пројекта. У другом делу рада, а сходно постављеним хипотезама, очекује се 
артикулација програмског оквира пројекта, који би, према ставовима који се кристалишу у Тези, на најбољи 
начин афирмисао полазне идеје.  Коначан циљ је  израда архитектонског  пројекта,  којим се материјализују 
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одговори на постављена питања, и који се користи као језик изражавања и уметнички алат. 
Тематски  и  просторни  оквир  задатка  представљаће  резултат  рада  на  Тези  Мастер  пројекта. 

Кандидати су позвани да слободно и аргументовано образложе своје ставове и одбране их кроз аналитички 
рад  на  Тези,  и  да,  у  складу  са  својим истраживањем,  одреде просторни и  програмски  контекст  пројекта. 
Очекује  се да одговор на сложена и,  наизглед,  тешка питања буде једноставан,  јасан,  директан  и у  духу 
модерног времена. У типолошком смислу пројектовани објекти могу се јавити у широком спектру опција: од 
меморијалних, културно-едукативних, изложбено-музејских до различитих хибридних варијанти архитектонских 
типологија.

Средствима савременог архитектонског израза, потребно је постићи препознатљивост и читљивост 
пројекта  и  пројекат  довести  до  нивоа  који  је  комуникативан  и  јасан,  како  у  локалним  тако  и  у 
интернационалним круговима познавалаца језика архитектуре.

Препоручена литературa:

Grupa autora, Istorija Beograda. Stari, srednji i novi vek, urednik Vasa Čubrilović, Beograd 1974.
Jovanka Kalić-Mijušković, Beograd u srednjem veku, Beograd, 1967.
M. Ilić-Agapova, Ilustrovana istorija Beograda, Beograd 1933.
Branko Vujović - Beograd u proslosti i sadasnjosti, Beograd, 1994
Vladimir Velmar- Janković - Pogled s Kalmegdana. Ogled o beogradskom coveku, Beograd, 1991
Jovan Pejcić - Kultura i pamcenje. Beograd u istoriji i literaturi, Beograd, 1998
Milorad Pavić - Kratka istorija Beograda, Beograd, 1998
Ljubica Corović - Beograd od Despota Stefana do Dositeja, Beograd, 1995
Amos Rapoport - House Form and Culture, 1969
Howard Davis - The Culture of Building, Oxford University Press, 1999
Gidion, S. Prostor, vreme i arhitektura. Beograd: Građevinska knjiga, 2002
Ingels, B. Yes Is More: An Archicomic on Architectural Evolution . Köln : Taschen, 2009
Koolhaas, R. & Mau, B. S,M,L,XL. New York: The Monacelli Press, 1998
Zumthor, P. Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture,1999
http://www.politikin-zabavnik.rs/pz/forumi/beograd-koga-vise-nema

Начин  одбране  (садржај  тезе  мастер  пројекта  и  идејног  решења са  елементима  идејног  пројекта  из 
посебних области):

ИСПИТ СЕ САСТОЈИ ОД ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ТЕЗЕ, МАСТЕР ПРОЈЕКТА И УСМЕНЕ ОДБРАНЕ

ближи садржај ће бити одређен протоколом за оцењивање М9

Критеријуми оцењивања:

Završna ocena Teze (Master projekta) biće formirana na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Ozbiljnost, studioznost i posvećenost kandidata u analitičkom delu rada
2. Sposobnost za rad na prikupljanju,obradi i selekciji relevantnih informacija, građe i podataka (literatura, rad na terenu, 

studija slučaja, analiza....)
3. Sposobnost kritičkog sagledavanja i sistematizacije obrađenih podataka 
4. Sposobnost za donošenje subjektivnih stavova o posmatranim pojavama i pronalaženje njihovog mesta u okvirima 

objektivne stvarnosti 
5. Prezentacija, verbalna i grafička, konačnog rada-teze i njena relevantnost u procesu rada na Master projektu

Završna ocena Master projekta predstavljaće aritmetičku sredinu ocena sledećih kvaliteta projekta  koji se ocenjuju:

1. Urbanistički koncept 
(odnos prema širem i užem kontekstu, saobraćajno rešenje, elementi prikazivanja, regulaciono i nivelaciono 
rešenje)

2. Arhitektonski koncept
(funkcionalno rešenje; oblikovanje- forma; konceptualne pretpostavke i njihova realizacija; arhitektonska 
kompozicija, jasnoća i čitljivost predložene ideje)

3. Razrada
(primena svih prethodno stečenih znanja sa studija, u smislu razrade projekta, od konceptualnih pretpostavki, 
dijagrama i skica, preko arhitektonskih crteža u određenoj razmeri do arhitektonskog detalja, kao i pravilna 
upotreba elemenata arhitektonskog projekta)

4. Konstrukcija
(primena osnovnih znanja o konstruktivnoj, strukturalnoj i statičkoj dispoziciji objekta; primena određenog 
konstruktivnog sistema i njegovo logičko tumačenje; elementarno znanje o izvodljivosti predloženog rešenja i 
njegovoj racionalnosti)

5. Materijalizacija
(primena odgovarajućih materijala u projektu; značaj materijalizacije kao konceptualne pretpostavke projekta; 
arhitektonski detalj kao osnovni element strukture objekta)

6. Grafika
(primena svih grafičkih elemenata i odgovarajućih, univerzalnih simbola u arhitektonskom crtežu; srazmera 
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elemenata arhitektonskog projekta; jasnoća grafičkog prikaza; ujednačenost i rečitost grafike arhitektonskog 
projekta;)

7. Maketa
(sposobnost apstrahovanja elemenata volumertije objekta u određenoj, umanjenoj razmeri; jasnoća likovnog 
izraza; materijal;boja; tekstura;) 

Начин оцењивања:

Модули М9.1. Теза и М9.2. Пројекат оцењују се засебно, као два предмета.

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).

М9.1. Теза Поена М9.2. Пројекат
(Архитектонско-урбанистичко  или 
урбанистичко  идејно  решење  са 
елементима  идејног  пројекта  из 
посебних области )

поена
100

активности у току семестра од 0п до 30п активности у току семестра од 0п до 30п

писани елаборат од 0п до 60п графички  и  просторни  приказ 
пројекта

од 0п до 60п

усмена одбрана тезе од 0п до 10п усмена одбрана пројекта од 0п до 10 п

Укупно највише 100п укупно највише 100п

Услови предаје после заказаног рока: из статута АФ
Статутарне одговорности и права студената: из статута АФ
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	Amos Rapoport - House Form and Culture, 1969

