
 

МОДУЛ М6.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. семестар Мастер академских студија, 2013/14 
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
План рада 
Назив семинара:  
Истраживање кроз пројект: Адаптивни принципи у архитектонском пројектовању  
 
Година студија:  
3. семестар мастер академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
2 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: 
Од 08.  до 14. наставне недеље 
 
 
Наставник: 

Ђорђе Стојановић, доцент 

Сарадници у настави:   

Милутин Церовић, асистент 

Број кабинета: 238 

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

Термин ће бити одређен у договору са студентима 
Телефон: 321 8738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

email: ds@4ofseven.com 

www адреса:   http://blog.4ofseven.com                                                                                                                                                                                                                     

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Критеријум за пријем студената је просечнa оцена на МАС. Oчекује се да студенти буду заинтересовани за продубљивање 
знања из области теорије архитектонског пројектовања и да су спремни на план рада који је дефинисан у овом курикулуму. 
 

 
Циљеви и приступ настави: 

Разумевање улоге адаптивних принципа у архитектонском пројектовању. 
Упознавање са алатима и стратегијама у архитектонском пројектовању, које се заснивају на адаптивим принципима; које 
истовремено захтевају и омогућавају примену нове технологије. 
Разумевање односа између теорије и праксе архитектонског пројектовања. 
Развијање аналитичких вештина и метода истраживања у области архитектонског пројектовања.  
Развијање критичког мишљења, способности квалификованог коришћења извора и писмене комуникације.    
Разумевање професије и улоге архитекта у друштву, посебно у односу на сродне дисциплине кроз економске, 
социолошке, еколошке и технолошке факторе. 

Општи критеријуми: 
 
ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.  
Студент ће имати знање о томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски 
пројекат. 
ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката 
који узимају у обзир социјалне факторе. Студент ће имати разумевање о природи професионализма и 
обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, ивођачима грађевинских 
раодва, професионалним сарадницима и ширем друштву. 



 

Садржај наставе: 

Преглед различитих видова истраживања кроз пројекат.  
Упознавање са видовима истраживања у области архитектонског пројектовања и различитим улогама модела 
(аналогном, перформативном и прототипском) у процесу архитектонског пројектовања које омогућавају 
укључивање знања из других области у оквире архитектуре. 
Изучавање принципа пројектовања, конструисања и материјализације архитектонских објеката. 
  
Метод извођења наставе:  
Настава се одвија кроз два различита али повезана облика рада. Током привих седам недеља, кроз серију предавања, студенти 
ће бити упознати са предметом и методологијом истраживања на овом курсу. Током других седам недеља, кроз индивидуални 
рад, студенти развијају стечено знање путем анализе једног од задатих извора информација (нпр. монографије, есеја, пројекта, 
уметничког дела).. 
 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Увод предавање: Уводне напомене о курсу и теми уз презентацију циљева, приступа и садржаја 

наставе. 

02 Адаптивност предавање: Разјашњење појма и концептуалног оквира „Адаптивна архитектура“ 

03  предавање: Методологија истраживања кроз пројекат и разјашњење две улоге модела у 

процесу архитектонског пројектовања. 

04 Аналогни модел предавање: Разјашњење аналогне природе архитектонског модела уз анализу случајева и 

преглед релевантних примера. 

05 Перформативни модел предавање: Разјашњење перфoрмативне природе архитектонског модела уз анализу 

случајева и преглед релевантних примера. 

06 Прототипски модел предавање: Разјашњење прототипске природе архитектонског модела уз анализу случајева и 

преглед релевантних примера 

07 Истраживање кроз 

пројекат 

предавање: Преглед релевантних и савремених истраживање кроз пројекат. 

08 Индивидуални пројекти студентске презентације: на основу претходних седам предавања и паралелног 

истраживачког  рада из области теорије архитектонског пројектовања, студенти представљају 

анализу једног од задатих извора информација 

09 Индивидуални пројекти студентске презентације: исто  

10 Индивидуални пројекти студентске презентације: исто 

11 Индивидуални пројекти студентске презентације: исто 

12 Индивидуални пројекти студентске презентације: исто 

13 Индивидуални пројекти студентске презентације: исто 

14 Ревизија  дебата: Ревизија предавања и студентских презентација уз разјашњење начина полагања 

испита и критеријума оцењивања финалног елабората. 

 

Обавезна литература:  
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Schnädelbach, H. 2010. Adaptive Architecture. A Conceptual Framework. (online) Available at: 
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March 2013). 
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит се полаже усмено путем  одбране текстуалног елабората, који припрема сваки студент. Елаборати се могу састојати од 

једног или више листова А4 формата. 

Критеријуми оцењивања: 
Оцена се састоји из две компоненте. Прва се односи на рад током семестра и првенствено на резултате приказане током 
студентских презентација/колоквијума које је су предвиђене између 8. и 13. недеље семестра. Успешна презентација 
подразумева примену знања стеченог на предавањима која су предвиђена између 1. и 7 недеље семестра. Поред оцене за рад 
током семестра, сваки студент добија коментаре, сугестије и инструкције за припрему финалног елабората. Одбрана елабората 
чини други сегмент оцене и предвиђена је јануарском испитном року. Успешна одбрана елабората подразумева креативну 
примену знања стеченог на предавањима уз способност квалификованог коришћења извора, писмене и графичке комуникације.  
 
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 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

Презентација 40 Писмени елаборат 60 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 
 
 


