УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА

Назив предмета: МАСТЕР СТУДИО - ПРОЈЕКАТ
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставници: Мирко Д. Грбић, Саја М. Косановић, Бранислав Љ. Фолић, Душан А. Томановић, Јулија П. Алексић,
Мирјана М. Милетић,
Сарадници: Марија З. Павличић, , Марија Г. Стаменковић, Оливера Лекић, Велимир Стојановић, Весна М. Цветковић,
Ненад Николић
Статус предмета: Предмет са изборним садржајем
Број ЕСПБ: 12
Услов: Нема посебних услова
Циљ предмета
Кроз рад на конкретној теми везаној за решавање сложених архитектонско-урбанистичких проблема студенти увежбавају
примену знања претходно стечених на другим предметима. Истовремено, кроз рад на пројекту студенти унапређују
постојећи фонд знања и вештина и развијају способност интегрисаног размишљања кроз давање истраживачког, практичног
и теоријског одговора на дате сложене просторне задатке.
Исход предмета
Студенти се оспособљавају за пројектовање сложених архитектонско-урбанистичких програма, развијају логику, сигурност
и одговорност у пројектантским активностима, као и сопствени методолошки приступ. Кроз своје пројекте студенти
успостављају адекватне везе и односе између архитектуре, контекста у којем она настаје и лепезе друштвених, економских и
еколошких чинилаца; кроз процес успостављања веза и односа, студенти стичу способност спровођења истраживања које
претходи, одвија се паралелно или следи након пројектовања (представља пројектански резултат), стичу вештине за
обављање тимског рада и укључивање спољних друштевних чинилаца и других дисциплина у пројектантски процес. Тиме
се студенти оспособљавају за свеобухватни пројектантски рад и за посматрање свог пројекта као одговора на постојеће или
предвиђене факторе окружења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријску подршку раду у оквиру предмета представља серија предавања која се одвија паралелно и у оквиру предмета
Мастер студио - Семинар.
Вежбе
У зависности од изабране теме, студенти кроз истраживање и практичан пројектантски рад формирају идејни пројекат
сложеног архитектонско- урбанистичког програма. Завршени пројекат садржи све потребне графичке и текстуалне прилоге
и просторне моделе.
Литература
У зависности од изабране теме
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
0
10
0
Методе извођења наставе

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
0

0

Настава се одвија кроз вежбе у оквиру којих студенти у индивидуалном и тимском раду израђују сложене идејне пројекте,
кроз истраживање локације - обилазак терена, кроз периодичне провере напредовања на предмету у оквиру колоквијума и
презентација фаза својих радова пред другим студентима и наставницима, те коначно кроз презентацију и одбрану својих
завршених пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току наставе
пројекат
10
45
колоквијум-и и презентација фаза
одбрана и презентација пројекта
2 х 15
15
..........

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: МАСТЕР СТУДИО - СЕМИНАР
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник: Небојша С. Гаџић
Статус предмета: Предмет са изборним садржајем
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема посебних услова
Циљ предмета
Студенти стичу специфична знања из области теорије архитектуре, урбанизма и технологија, која им омогућавају да
повежу теорију са пројектантским вештинама које увежбавају у оквиру предмета Мастер студио - Пројекат. Студенти
уче како да сакупе, изаберу и анализирају одговарајући материјал и литературу, у складу са темом на пројектантском
паралелном предмету. Експериментисањем односом теорије и праксе у изучавању просторних питања, гради се баланс
између практичних и концептуалних учења, неопходан да би се пројектантска идеја реализовала.

Исход предмета
Исход предмета Мастер студио - Семинар је савладавање специфичних теоријских знања и истраживачких поступака из
области које су у вези са темом задатка у Мастер студио - Пројекту.

Садржај предмета
Теоријска настава
У мање формалној атмосфери у поређењу са класичним предавањима, студенти на семинару дискутују, учествују у
дебатама и постављају питања повезана са темама којима се баве на предмету Мастер студио - Пројекат. У складу са
тим, садржај предмета обухвата методолошки специфична и аутономна истраживања, заснована на савременим
приступима настави архитектуре, а упућено ка развијању различитих интереса и склоности код студената архитектуре.

Литература



Groat, L. and Wang, D. (2013) Architectural Research Methods. John Wiley & Sons
Остала литература се дефинише у зависности од изабране теме.

Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
2
0
0
Методе извођења наставе

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
0

0

Настава се одвија кроз предавања, презентације примера и анализе случајева са дискусијом, јавно отварање питања и
проналажење, кроз студентске дебате предвођене наставником, одговора у вези теме која се обрађује на предмету
Мастер студио - пројекат, консултације у вези израде семинарског рада. Вежба се креирање и јавно изношење
сопственог става и аргументације стручним језиком у усменој и писаној форми.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
писмени испит
10
усмени испит
..........
40

поена
50

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: МАСТЕР СТУДИО - РАДИОНИЦА
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставници: Душан А. Томановић, Саја М. Косановић, Мирко Д. Грбић, Ружица Т. Божовић, Небојша С. Гаџић
Сарадници: Марија З. Павличић, Марија Г. Стаменковић, Весна М. Цветковић, Ненад Николић
Статус предмета: Предмет са изборним садржајем
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема посебних услова
Циљ предмета
Кроз синтезу различитих стечених знања и искустава у оквиру радионице, студенти развијају сопствену професионалну
личност. Кроз рад на задатку у оквиру изабране теме, студенти стичу практично знање у области конципирања и израде
архитектонске, урбанистичке или дизајнерске форме и, с обзиром на ограничени временски оквир, развијају
способности брзог и ефикасног доношења одлука. У том смислу, радионица представља вид практичне реализације
студентске идеје и блиска је пракси.
Исход предмета
Студенти стичу декларативно знање, разумевање просторних структура и просторних процеса и развијају оригинални
приступ проблему и његовом решавању. Стечено знање студенти ће у оквиру других предмета и у свом будућем
професионалном раду користити за идентификацију веза између теоријских принципа, праксе и просторних услова,
њихову синтезу, критичку анализу и решавање проблема. Стечена знања и вештине додатно омогућавају студентима да
се прилагоде тимском раду.
Садржај предмета
Други облици наставе
Садржај радионице је разноврстан и може да обухвати области архитектуре, урбанизма или дизајна. Практичним радом,
кроз експеримент, истраживање и креирање форме, студенти динамичним радом у току једне радне недеље постепено
долазе до својих коначних решења која презентују на крају радионице.
Литература



Gabrijelčič, P. and Fikfak, A. (Editors) (2012) The Creativity Game: Urban Design Workshops, Urban Architectural
Workshops and Spatial Planning Workshops. Scientific Monograph.First Edition. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty
of Architecture
Остала литература је у зависности од изабране теме Радионице.

Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
0
0
2
Методе извођења наставе

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
0

0

Организација, начин и методе извођења радионице су прилагођени изабраној теми, концепту и учесницима. Уобичајено
је трајање радионице током једне радне недеље у виду интензивног рада, где се првог дана представља тема и дефинише
проблем, упознају учесници и врши обилазак терена. Од другог до петог дана ради се на теми; на крају петог радног
дана, студенти кроз јавну презентацију излажу своја решења и добијају коначну оцену из предмета.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава (пројекат)
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
писмени испит
усмени испит (презентација)
70
..........

поена
30

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник: Мирко Д. Грбић
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема посебних услова
Циљ предмета
Студенти се упознају са начином и методама истраживачког поступка као средством да се дође до нових сазнања у
научноистраживачкој области архитектуре и урбанизма, као и сродних дисциплина.

Исход предмета
Студенти стичу сазнања из методологије научноистраживачког рада, што представља основу за њихово успешно и
научно релевантно будуће бављење научноистраживачким радом у обласити архитектуре и урбанизма или другој
сродној области. Стечена знања студенти ће користити и за студијски истраживачки рад у оквиру предмета Мастер рад теза.

Садржај предмета
Теоријска настава
Формулисање проблема. Предмет истраживања.
Циљеви и задаци истрaживања.
Полазне хипотезе.
Начин и методе истраживања.
Формирање базе података.
Извори информација. Литература.
Резултати рада и могућност њихове примене.

Литература





Šamić, M. (2003) Kako nastaje naučno djelo. Uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada - opći pristup.
Deveto izdanje. Sarajevo: IP "Svjetlost"
Eko, U. (2000) Kako se piše diplomski rad. Beograd: Narodna knjiga/Alfa
Мирослав Живковић (1977) Увод у методологију научног истраживања, Арх. Факултет, Београд.
Др Војин Милић, Социолошки метод, Београд, Нолит, 1965.

Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
2
0
0
Методе извођења наставе

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
0

0

Интерактивна предавања са навођењем примера, дискусије, консултације у вези израде семинарског рада на одабрану
тему уз примену методологије истраживања савладане током наставе.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
писмени испит
10
усмени испит
..........
20
40

поена
30

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: ТЕОРИЈА УРБАНИСТИЧКОГ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник: Ружица Т. Божовић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 2
Услов: Поседовање претходних знања из области урбанистичког пројектовања и планирања
Циљ предмета
Циљ рада на предмету је упознавање студената са теоријом и методологијом урбанистичког и регионалног планирања у
свим аспектима: просторном, еколошком, економском и социјалном.

Исход предмета
Студенти се упознају са постулатима одрживог физичког планирања уз очување природних вредности; стучу знање
потребно за решавање сложених просторних проблема, уз поштовање планова, потреба развоја, ограничења и
прихватљивости интервенција у социјалном окружењу. Уз знање стечено на другим предметима из области урбанизма,
студенти стичу способност свеобухватног начина размишљања у вези са активностима на управљању простором, што
им даје основе за будући тимски и интердисциплинарни рад у струци.

Садржај предмета
Теоријска настава
Кратки преглед развоја физичког планирања и науке у простору. Елаборирање основних појмова, типова планирања,
пројектанстских метода, метода просторног оцењивања, избора међу различитим понуђеним решењима. Основе
регулативе просторног планирања, документација и управљање. Информациона подршка просторном планирању - ГИС.
Методолошке основе за планирање примарне, секундарне и терцијалне намене простора. Сложеност физичког плана,
метода планирања и примери добре праксе.

Литература





McLoughlin, B., 1969, Urban and Regional Planning, Faber and Faber, London
Faludi, A., 1973, Planning Theory, Pergamon Press, Oxford
European Comission, 1999, European Spatial Development Perspective - ESDP, Office for official publications of the
European communities, Postdam
Kivell, P., 1993, Land and The city, Routhledge, London

Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
2
0
0
Методе извођења наставе

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
0

0

Предавања ex cathedra уз визуелну опрему, објашњење практичних примера, семинарски рад везан за студију стварног
случаја.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
писмени испит
10
усмени испит
..........
40

поена
30
20

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: ПЕЈЗАЖНИ УРБАНИЗАМ
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник: Саја М. Косановић, Ружица Т. Божовић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема посебних услова
Циљ предмета
Упознавање студената са основним техникама, динамиком и дискурсом пејзажних дисциплина у контексту обликовања
савременог града. Кроз наставу се истражују начини на које се кроз пресек физичких и социјалних процеса формирања
простора стварају нове форме урбане типологије, управљања и знања.
Упознавање студената са значењем појма пејзажног урбанизма као синтезе екологије, архитектуре, пејзажне
архитектуре и урбанистичког планирања и пројектовања.
Исход предмета
Студенти стичу способност разумевања и пројектовања урбаног простора кроз третирање пејзажа као медијума.
Студентима ће стечена знања користити у будућем професоионалном раду на решавању актуелних проблема у урбаној
средини повезаних са нарастајућом тежњом за заштиту и унапређење животне средине.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводна разматрања. Истраживање еволуције урбаног пејзажа. Актуелно стање и проблеми урбане средине: ширење
градова и настајање нових предграђа са малом густином насељености, убрзана урбанизација, промена климе и њене
последице. Развој критичких перспектива.
Пејзажни урбанизам као пројектантска дисциплина која одговара на актуелне урбане проблеме.
Технике третирања слободног простора између зграда, путева и инфраструктурних система, уз поштовање еколошких
принципа.
Вртови. Типови отворених зелених простора у граду. Концепти пејзажне архитектуре. Примери. Водени пејзажи у
граду. Место и улога пејзажа у граду будућности.
Литература
 Waldheim, C. (ed.) (2006) The Landscape Urbanism Reader. Princeton Architectural Press.
 Corner, J. (1999) Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Theory. Princeton Architectural Press
 Mostafavi, M. and Najle, C. (2003) Landscape Urbanism: A Manual for the Machinic Landscape. Princeton Architectural
Press
 Mostafavi, M. Doherty, G. (2010) Ecological Urbanism. Lars Muller
 Church, T. (1995) Gardens are for people. University of California Press, Berkley.
 Ufelen, W. C. (2013) Green City Spaces: Urban Landscape Architecture (Architecture in Focus). Brown Publish, CSI
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
0
2
0
0
0
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања са дискусијама и презентацијама примера, консултације у вези израде семинарског рада у
оквиру којег студенти врше критичку анализу изабраног урбаног подручја (Косовска Митровица или град из којег
долазе студенти) и предлажу пројектантске стратегије за решавање и детектовање проблема кроз технике пејзажног
урбанизма.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинарски рад

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
писмени испит
10
усмени испит
..........
20
40

поена
30

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: АРХИТЕКТУРА ХРАМА
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник: Небојша С. Гаџић
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема посебних услова
Циљ предмета
Циљеви наставе на предмету су упознавање студената са:
 архитектонско-догматским, онтолошким, етичким, гносеолошким, економским и педагошким и, пре свега,
есхатолошком основом и виђењем архитектуре,
 везом између духовне основе архитектуре и изведене форме, распореда и сједињења елемената структуре и логоса,
функције и естетике и
 принципима пројектовања сакралних грађевина у савременим условима, уз поштовање религије и трајних
вредности.
Исход предмета
Од студената се очекује да стекну способност разумевања односа архитектуре и религије, посматрања и тумачења
архитектуре са религијског аспекта, као и знања и вештине потребне за самостални теоријски и пројектантски рад на
савладавању проблематике комуникација у савременој сакралној архитектури.
Садржај предмета. Историјска анализа архитектонске форме. Архитектонско-религијски симболи. Структурална
анализа литургијског простора-духовност и поредак. Тумачење црквене грађевине кроз простор и време. Ремоделовање
архитектонске форме. Анализа стваралаштва. Примери код нас и у свету. О архитектури православног храма. Између
кризе критеријума и нових визија у сакралном градитељству. Архитектура сећања. Древно хришћанство у савременој
интерпретацији. Поларитет односа традиција-иновација у архитектури храма.
Литература
 Љубиша Фолић (2012) Архитектура храма. Београд: Епархијска радионица
 Аleš, F. Schmidt, N. (2009) Dum Boži a brana nebe ve 20. stoleti, Brno
 Слободан Ненадовић (2003) Грађевинска техника у Средњевековној Србији. Београд: Просвета
 Слободан Ненадовић (1970) Архитектура цркава у Средњевековној Србији. Београд
 R.A. Schwaller de Lubicz (1998) The Temple of Man, Inner Traditions / Bear&Co.
 Lindsay Jones (2000) The Hermeneutics of Sacred Architecture: Experience, Interpretation, Comparison, Volume 1:
Monumental Occasions. Harvard University Press
 Douglas Hoffman (2010) Seeking the Sacred in Contemporary Religious Architecture. The Kent State University Press Kent,
Ohio in cooperation with Cleveland State University's College of Liberal Arts and Social Sciences
 Саветовање(1994)Традиција и савремено српско црквено градитељство, ИАУС-Бог. Ф.
 Часопис (1988) Православље и уметност, Градац 81-84, Чачак
 Тулешков, Н. Коева, М. и други (2002) Наръчник за православно храмово строителство, Академично и
архитектурно издательство, София
 Шевелев, Й. (2009) Основы гармонии. Луч, Москва
 Kieckhefer, R. (2004) Theology in Stone. Oxford university press, New York
 Hammond, P. (1961) Liturgy and Architecture. Columbia university press, New York
 Федоров, А. (2006) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс, Москва
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
0
2
0
0
Методе извођења наставе
Упознавање студената кроз предавања ex cathedra, пропраћена видео презентацијама, дискусијама и консултацијама, са
обликовањем и савременом методологијом проучавања архитектонског стваралаштва у религијском, савременом
контексту.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
20
практична настава
усмени испит
20
колоквијум-и
..........
2 х 15
семинар-и
20

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: ТЕОРИЈА АРХИТЕКТОНСКЕ ФОРМЕ
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник: Мирјана М. Милетић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема посебних услова
Циљ предмета
Полезећи од чињенице да је форма сама материјалност и да је сваки исказ о простору најпре форма, студенти се, кроз
ослобођавање од сувишних варијанти, уче да разматрају материјалне могућности и доносе закључке у вези обрађивања
проблема форме у архитектури, као и да сагледају могућности симболичког и практичног искуства у грађењу свог
људског простора, простора за друга бића и почасног божанског дома.
Исход предмета
Студенти стичу способност истраживања интегралних појмова, семантема, историјских аспеката и философема у
поетикама самог праксиса градитељске форме у једном отвореном систему који је по својој истраживачкој суштини
најближи енциклопедијском појмовнику урбано-архитектуралне форме, а која је праћена у променљивим околностима
њеног историјског значења.
Садржај предмета. О архитектонској форми. Историјска анализа архитектонске форме - градитељски облик као
синтеза искуства у историји. Проблем простора као елементарне урбане претпоставке за свако грађење и обликовање
утилитарних, сакралних и естетизованих форми у задовољењу људских потреба и многобројних намена. Општа логика
и техника градитељства независно од школа, стилова и специјализованих намена. Структурална анализа архитектонске
форме. Елементи режије архитектонске форме. Искуство стварања. Кретање у простору и времену. Елементи режије
простора. Сценарио живота. Достигнућа у науци, техници и технологији градње. Програмски захтеви. Покушаји.
Архитектонска форма друге половине 20. века и прве деценије 21. века. Анализа националне архитектонске форме.
Архитектонска форма и њено деловање. Појмовна анализа.
Литература
 Фолић, Љ. (2005) Анализа архитектонске форме, Грађевинска књига, Београд
 Joedicke, J. (1985) Space and Form Architecture, Gloth K. Kramer, W. Germany
 Раппапорт,А.Г.Сомов Г.Ю.(1990) Форма в архитектуре: Проблеми теории и методологии,М.
 Саприкина, Д.Н.(2004) Архитектурная форма: Статика и динамика.Москва, Архитектура С
 Bogdanović, K. Burić,B. (2004) Teorija forme, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd.
 Фремптон. К. (2004) Модерна архитектура – критичка историја, Београд
 Норберг Шулц, К. (1999) Егзистенција, простор и архитектура, Грађевинска књига, Београд
 Arnheim, R. (1977) The Dinamics of Architectural Form. University of California Press, Berklley-Los Angeles-London
 Davids, S. (1978) Form of Housing. Gloth van Nost. Reinhold
 Добровић, Н. (1963-1971) Савремена архитектура, књиге 1-5. Завод за уџбенике, Београд
 Milenković, B. (1980) Studije programskih načela arhitekture i njen odnos prema drugim poljima prema nauci i prostoru,
Arhitektonski fakultet, Beograd
 Nestorović, B. (1966) Uvod u arhitekturu. Zavod za izdavanje udzbenika, Beograd
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
0
2
0
0
0
Методе извођења наставе. Настава се одвија кроз еx-cathedra предавања, интерактивна предавања, анализе случајева,
презентације, кратке вежбе, консултације, критичке анализе текстова и других писаних дела, израду есеја или
семинарског рада итд.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
20
практична настава
усмени испит
20
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
25

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: УРБАНА СОЦИОЛОГИЈА
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник: Ружица Т. Божовић
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема посебних услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са архитектуром и њеним друштвеним контекстом, уз наглашавање значаја
ширег сагледавања архитектонско-урбанистичких проблема ван чисто формалних начела.
Исход предмета
Серија предавања треба да омогући студентима да схвате архитектуру у друштвеном контексту и прилаз архитектонској
професији из два различита угла: макро-социолошког и микро-социолошког. Студенти стичу разумевање односа између
људи и њиховог окружења и знања о томе како окружење утиче на људе и како се то може користити у просторном
обликовању, као и како да користе методе за процену ефеката различитих ситуација на понашање и искуство људи.
Стечена знања омогућавају комуникацију са екпертима из поља психологије. Принципе који су присутни у вези између
човека и његовог окружења студенти ће користити за разумевање и решавање проблема у пројектовању.
Садржај предмета
Настава се односи на социолошка гледишта и истражује однос између друштвених збивања и изграђеног окружења.
Испитују се централни аспекти друштвене промене - посебно прелаз из модернизма у постмодернизам, као и међусобно
повезани процеси глобализације и регионализације. Информације о историјским и савременим облицима урбанизације.
Међу темема су и измењени значај урбано-руралних контраста, процеси субурбанизације, периферне урбанизације,
формирање светских и регионалних градова, раст нових урбаних конфигурација у центрима (рестаурација руинираних
делова града и измештање средњег слоја становништва са ниским примањима) и на градским периферијама (ивица
града, Егзополис). Ови општи процеси илустровани су типичним моделима урбанизације. Oднос урбаног развоја и
културе економије. Социологија свакодневног живота, урбаног становања, и архитектуре.
Литература
 Вујовић, С. (2005) Урбана социологија. Нови Сад: ЗУНС
 Soja, E. (2000) Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Basil Blackwell
 Вујовић, С. (1990) Људи и Градови. Београд: Филозофски факултет
 Пушић, Љ. (1997) Град, друштво, простор. Нови Сад: ЗУНС
 Лефевр, А. (1974) Урбана револуција. Београд: Нолит
 Кевин Линч, (1978) Лице Града. Београд: Грађевинска књига
 Мамфорд, Л. (1988) Град у хисторији. Загреб: Напријед
 Bechtel, R.B., Churchman, A., (Eds.) (2002) Handbook of Environmental Psychology. New York: Wiley.
 Bechtel, R.B., (1997) Environment & Behavior. London: SAGE
 Bell, P.A., Greene, T.C., Fisher, J.D., Baum, A., (2001) Environmental Psychology. Fort Worth: Harcourt College Publishers
 Stokols, D., Altman, I., (Eds.) (1987) Handbook of Environmental Psychology, vol.I. in II. New York: Wiley & Sons
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
0
2
0
0
Методе извођења наставе:
Предавања ex cathedra са видео презентацијом, примерима и методолошким истраживањима, као и дискусија о
изложеним урбо-социолошким проблемима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испит
50
колоквијум-и
..........
20

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: БУДУЋНОСТ ГРАДА
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник : Ружица Т. Божовић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 2
Услов: Поседовање минималног прага знања из области урбанизма
Циљ предмета
Пружање студентима знања о теоретско-искуственим приступима, концептима и моделима градова будућности
(утопијски, идеални, футуристички...) из различитих периода настајања и развоја урбане цивилизације. Упознавање
студената са методском апаратуром откривања, разматрања и трасирања будућности града.

Исход предмета
По завршетку наставе из предмета од студента се очекује:
 да користи различите технике и путеве конципирања, моделовања и пројицирања развоја града будућности,
непосредној, блиској или далекој,
 да употребљава различите аспекте у дизајнирању града и градског простора,
 да буде спреман за учешће у јавним дебатама везаним за конципирање будућности града.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоретско искуствена будућност града.
Концепти и модели градова будућности.
Приступ откривања и конципирања будућности града.
Методска основа моделовања и дизајнирања будућности града.
Откривање градова будућности.
Литература:






Ралевић, М. (1998) Програмско моделовање урбаних функција, Београд, СМS
Klotz H. H. (1984) REVISION DER MODERNE, Munchen, DAM.
Sheckley R. (1978) FUTUROPOLIS, London, B.B. B.
Alekxander C. (1970) CHANGES FROM A D. No 3, vol, 41, London.
Doxsiadis C.A. (1970) EKUMENOPOLIS NASELJE BUDUĆNOSTI, Beograd, Arhitektonski fakultet

Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
2
0
Методе извођења наставе:

Остали часови
Други облици наставе:
0

Студијски
истраживачки рад:
0

0

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као шту су предавања еx‐
катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти,
истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд., а све у циљу да омогући мулти‐
аспектно упознавање за проблематичко откривање будућности града.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
писмени елаборат
10
усмени испит
..........
2 х 20

поена
30
20

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: ТЕОРИЈА ПРОСТОРА
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник: Мирко Д. Грбић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема посебних услова
Циљ предмета
Циљ наставе је упознавање студената са различитим теоријским поставкама настанка архитектонско-уранистичког
простора: историјским, друштвеним, политичким, филозофским и др. Студенти стичу увид у различите мотиве који
утичу на стварање простора, проширују схватање простора и уче о најзначајнијим покретачима дебата о архитектонскоурбанистичком простору.
Исход предмета
Студенти се оспособљавају за разумевање развоја концепата и критичку анализу простора, као и да стечено знање
примене у свом будућем професионалном и научноистраживачком теоријском раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводна разматрања. Дефиниција простора. Социологија простора. Архитектоника простора. Од апсолутног простора до
апстрактног простора. Контрадикторни простор. Диференцијални простор. Локални и глобални простор. Доживљај
простора.
Покрети у архитектури који су утицали на промену односа према простору.
Кључни мислиоци о простору: биографије, њихов теоријски концепт, допринос развоју мисли о простору.
Литература










Lefebvre, H. (1992) The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
Stanek, L. (2011) Henri Lefebvre on Space: Architecture, Urban Research and The Production of Theory. Minneapolis,
London: University of Minnesota Press.
Soja, E. (1996) Thirdspace: Jurnies to Los Angeles and Other Real and Imagined Places. Oxford: Blackwell
Soja, E. (2000) Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Blackwell
Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity. London: Blackwell Publishers
Auge, M. (2009) Non-Places: An Introduction to Supermodernity. Second edition. Servo
Hubbard, P. and Kitchin, R. (eds.) (2010) Key thinkers on space and place. Second edition. Sage publications Ltd.
Bachelard, G. (1994) The Poetics of Space - The classical look at how we experience intimate places. Boston: Beacon Press
Hill, J. (2006) Immaterial Architecture. London and New York: Routledge-Taylor & Francis Group

Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
2
0
0
Методе извођења наставе

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
0

0

Интерактивна предавања, критичке анализе и дискусије о предложеним темама, критичка анализа литературе. Студенти
праве презентацију о планираном истраживању, пишу рад на тему изабраног истраживања и излажу пред публиком
резултате спроведеног истраживања.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
писани истраживачки рад

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
писмени испит
10
усмени испит
..........
50

поена
40

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: ТЕОРИЈА УРБАНОГ ДИЗАЈНА
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник: Ружица Т. Божовић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 2
Услов: Поседовање полазних знања из области урбанистичког пројектовања
Циљ предмета
Упознавање студената са концептима, темама и дилемама урбаног дизајна, уз сагледавање природе, сврхе, улоге и
садржаја у релацији са економским, друштвеним, културним и природно-еколошким условима. Посебан осврт на
проблематику урбаног дизајна у области преклапања са архитектонским, уз разматрање односа између зграда, јавних
простора и социјалних потреба.
Исход предмета
- знање о различитим теоријама, концептима, темама и димензијама урбаног дизајна,
- способност разумевања мултидициплинарне и процесне природе урбаног дизајна, као и његове релације са
друштвеним, економским, политичким, природно-еколошким и културним контекстом,
- знање о савременим темама, проблемима и дебатама у области урбаног дизајна и способност учествовања у истим,
- способност да на основу стеченог знања предлажу или спроводе интервенције у урбаном простору, а нарочито у
области просторног преклапања архитектуре и урбанизма,
- разумевање међусобних утицаја архитектонског и урбаног дизајна, узимајући у обзир просторно-социјалне и културне
факторе града; могућност за елаборирање предлога у типолошком и естетском смислу.
Садржај предмета
Дефинисање предмета теорије урбаног дизајна.
Упознавање са различитим филозофским основама, концептима, теоријама и моделима урбаног дизајна.
Преглед основних тема у урбаном дизајну.
Сагледавање различитих приступа истраживању у урбаном дизајну.
Разматрање димензија урбаног дизајна у различитим концептима (морфолошка, перцептуална,
друштвена, визуелна, функционална, еколошка, темпорална).
Препознавање улоге урбаног дизајна у савременом урбаном развоју.
Преглед нових приступа дизајну градског простора у релацији са савременим урбаним феноменима и проблемима.
Разматрање односа теорије и праксе урбаног дизајна.
Социјална димензија урбаног простора: места сусрета у граду и токови кретања кроз град (мултифункционални објекти
и простори: шопинг центри, јавни атријуми, продори кроз објекте...).
Однос јавног градског простора и урбаних објеката. Урбанистичке интервенције у грађеној средини и ефекти на
архитектуру. Архитектонско третирање града и ефекти на урбанизам.
Литература
 Carmona M, Heath T.,Oc T., Tiesdell S. (2003) Public Places Urban Spaces:
The Dimensions of Urban Design,
 Šoe, F. (1978). Urbanizam, utopija i stvarnost, Beograd: Građevinska knjiga
 Kelbaugh D. , McCullough K. (2008) Writing Urbanism: A Design Reader, NY: Routledge
 Carmona M., Tiesdell S. (ed.) (2007) Urban Design Reader, Oxford, UK: Architectural Press
 Elin, N. (2002). Postmoderni urbanizam, Beograd: Orion.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања
Вежбе
ДОН
СИР
0
2
0
0
0
Методе извођења наставе
Интерактивна настава ex cathedra са видео презентацијом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
20
практична настава
усмени испит
20
колоквијум-и
..........
2 х 25
семинар-и

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник: Бранислав Љ. Фолић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема посебних услова
Циљ предмета
Циљ наставе на предмету је оспособљавање студената за сагледавање архитектуре и архитектонских објеката као:
 дела животног окружења (природног и друштвеног),
 јединства са креативним изражајем архитекте,
 споне између прошлости, садашњости и будућности.
Исход предмета
Након завршених обавеза на предмету, студенти су оспособљени за разумевање архитектуре као дела целине и као
јединства уметничке и емпиријске компоненте, као и за разумевање улоге коју архитекта има и у пројектовању
окружења, а не само појединачног објекта.
Садржај предмета
Теоријска настава
Методе у области урбане регенерације, значај простора у граду, променљиве и непроменљиве вредности у архитектури,
урбани процеси и архитектура као део целине. Архитектура у контексту се посматра не као површна пажња нити
радикална иновација, већ као јак и елоквентан визуелни однос према окружењу. Појединачна зграда се увек прво види
као део целине. Елементарне просторне конструкције посматрају се као резултат реаговања на локацију. Врста места,
квалитет, позиција, животна средина, културни и друштвени контекст посматрају се као елементи којима се оспорава
конвенционални приступ пројектовању.
Литература




Brolin, B. C. (1980) Architecture in context. New York: Van Nostrand Reinhold Company
Vaništa-Lazarević, Е. (2003) Obnova gradova u novom milenijumu. Beograd: Classic map studio
Architects Design Partnership. (2007). Education and contextualism: Architects design partnership. London: Black Dog
Publishing; First edition
 Brent C. B. (1980) “Architecture in Context, fitting new build with old” , Van Nostrand Reinhold
 Antoinades, A. (1992). Poetics of architecture: The theory of design. John Wiley & Sons; Reprint edition.
 Ching, F. (2008). Architecture - form, space, and order. (3 ed.). Hoboken, NJ: Wiley
 Frampton , K,(1983)."Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance", in The Anti-Aesthetic:
Essays on Postmodern Culture. edited by Hal Foster, Bay Press, Port Townsen
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
0
2
0
0
Методе извођења наставе
Метод наставе су предавања ex cathedra, са презентацијама, у циљу побуђивања интереса студената, а према
предвиђеним тематским јединицама. Предавања укључују више видова наставе: анализа случаја, интерактивна
комуникација и дискусија на тему, примери, самостална предавања студената. Део наставе су консултације у вези
израде семинарског рада, упознавање са литературом и др. Стимулише се индивидуалан рад студената и њихово
интересовање за истраживања и вербално-писано изражавање, као и допуна писаних радова сопственим цртежима, као
својеврсним обликом размевања форме. Студенти од датих или предложених тема бирају проблемске јединице и
интерпретирају.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
25
практична настава
усмени испит
25
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
20

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: ЛИКОВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ
Врста и ниво студија: 1. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник: Звонко Н. Павличић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема посебних услова
Циљ предмета
Циљ наставе је да студенти усвоје знања из ликовног представљања и ликовне транспозиције архитектуре, природе и
урбаног окружења, као и из ликовних комуникација којима се истражују везе и методи какви постоје у области синтезе
ликовних уметности и архитектуре.
Исход предмета
Студенти усвајају знања и практична искустава у ликовном представљању и транспозицији облика и простора. Стечена
знања студенти примењују у раду на студијском пројекту. Кроз упознавање ликовних интервеција у архитектури, те
сагледавања могућности синтезе две дисциплине, студенти проширују делокруг свог будућег рада.
Садржај предмета
Теоријска настава
Овај семинар служи као важно истраживање за дискусију и презентацију о различитим уметничким формамама које
својим постојањем чине целину са архитектуром. У настави је заступљено информативно разматрање и дискусија о
савременој, тансформативној, аналитичној, критичкој и интервентној уметности и пројектантској пракси која се бави
јавним просторима и животима људи у граду. Ликовне интервенције у архтиектури углавном се везују за јавне просторе.
Оне могу бити део ентеријера, екстеријера, урбаног пејзажа. Анализира се уметничко дело у контексту архитектонске
целине. Изучавање ликовних елемената и композиционих начела. Сагледавање материјалних фактора ликовног дела и
психичких ликовних елемената у различитим формама ликовног изражавања. Форма, обликовање и материјализација у
просторним уметностима.
Поједина предавања укључиће и гостовања познатих уметника-архитеката, кустоса и критичара архитектуре и
уметности као и посете релевантним локацијама.
Вежбе
База практичног рада су додељена литература, истраживања и презентације студената. Вежбе прате тематске јединице
са предавања.
Литература
 Klanten, R., S. Ehmann, S. Borges and L. Feireiss (Eds.) (2012) Going Public - Public Architecture, Urbanism and
Interventions. Gestalten
 Rendell, J. (2006) Art & Architecture: A Place Between. London: IB Tauris
 Арнхејм, Р. (1971) Уметност и визуелно опажање: Психологија стваралачког гледања. Београд: Уметничка академија
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
0
2
0
0
Методе извођења наставе
Методологија рада односи се на делатност истраживања, конципирања, разраде и реализације радова који се тичу
синтезних области архитектуре и ликовних уметности. Студенти изводе вежбе којима се на сваком од појединих
вежбања разрађује нека од тематских јединица из области ликовног интервенисања у архитектури. Циљ рада је да се
формира завршни елаборат (мапа) којом се показује знање и методолошки и истраживачки поступак студента.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
Завршни елаборат
10
30
практична настава
усмени испит
30
30
колоквијум-и
..........
семинар -и

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА: БИРО
Тип предмета: Стручна пракса
Врста и ниво студија: 2. семестар мастер академских студија архитектуре
Наставник задужен за организацију стручне праксе: Мирко Д. Грбић
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема посебних услова
Циљ
Стручна пракса има за циљ да омогући стицање практичних знања студената у области израде и припреме
архитектонско-урбанистичких пројеката. Кроз стручну праксу студенти стичу радно искуство и развијају своје знање и
вештине на којима је заснована њихова професионална улога.

Очекивани исходи
Стицање искуства током курса стручне праксе даје студентима могућност да:
 унапреде своју техничку писменост,
 стекну знања о фазама и процесима израде и припреме пројектантске документације и упознају се са свим
укљученим учесницима,
 упознају стварне услове и атмосферу рада у пракси,
 развију смисао и увиде важност тимског рада и
 развију контакте са послодавцима и другим актерима који учествују у процесима израде и припреме пројектне
документације, чиме отварају пут за запослење након завршетка студија.
Стечена знања студенти ће користити у даљем образовању и будућој пракси (професионалном раду).

Садржај стручне праксе
Садржај праксе формира се посебно за сваког кандидата, у договору са наставником задуженим за организацију стручне
праксе и у зависности од врсте пројектантске делатности у оквиру бироа у којем се пракса обавља. Пројектантски
задаци на којима је студент ангажован морају бити прилагођени нивоу образовања, знања и вештина стечених на мастер
академским студијама архитектуре.

Број часова

6 (90)

Методе извођења
Стручна пракса изводи се кроз практичан рад у бироу и консултације са наставником задуженим за организацију
стручне праксе и одговорним лицем у оквиру бироа у којем се пракса одржава. Студент је дужан да током свог рада
води дневник стручне праксе, а по завршетку практичног рада дужан је да пред наставником задуженим за организацију
стручне праксе полаже усмени део испита и брани свој дневник, чиме завршава обавезе на предмету. У вођењу
дневника стручне праксе студенту помаже одговорно лице из бироа; ово лице, по завршетку праксе, а пре организовања
усменог испита, доставља Факултету и наставнику задуженом за организацију стручне праксе извештај о раду
кандидата.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Практичан рад (на основу извештаја о раду кандидата) - 50 поена
Дневник стручне праксе - 20 поена
Усмени испит - 30 поена

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: МАСТЕР РАД - ТЕЗА
Врста и ниво студија: 2. семестар мастер академских студија архитектуре
Тип предмета: Студијски истраживачки рад
Наставници: Мирко Д. Грбић, Саја М. Косановић, Бранислав Љ. Фолић, Душан А. Томановић, Небојша С. Гаџић,
Јасмина В. Лукић, Јулија П. Алексић, Мирјана М. Милетић, Ружица Т. Божовић
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 7
Услов: Положени сви претходни испити на мастер академским студијама архитектуре
Циљ предмета
Самостално истраживање на највишем степену наставе и усмена јавна одбрана мастер тезе пред менторском комисијом.
Теза мастер пројекта захтева истраживање контекста и обраду свих специфичних аспеката задатка, успостављање
програмске структуре и тезе пројекта. Циљ спровођења истраживања јесте дефинисање пројектног задатка и теме
пројекта на основу које ће студенти израдити мастер рад - пројекат.

Исход предмета
Студенти се, на једној страни, оспособљавају за самостални научноистраживачки рад, а на другој за разумевање
резултата истраживања као основе за решавање пројектантских задатака и проблема. Студенти у свом студијском
истраживачком раду примењују знања стечена у оквиру предмета Методе истраживања.

Садржај предмета
Формулација и писање тезе. Рад на неопходној релевантној литератури, истраживању контекстуалних социјалних,
историјских, просторних, еколошких у и других чињеница у одређеном окружењу, као и савремених аналогних
садржаја, функција, модела и архитектонских артефакта.
Мастер теза треба да садржи све елементе истраживачког рада, према упутствима са предмета Методе истраживања и у
договору са ментором. Резултати истраживања мастер тезе представљају основу за развој пројекта - завршног рада.

Литература



Литература са предмета Методе истраживања
Остала литература дефинише се у складу са проблемом који се истражује

Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
0
0
0
Методе извођења наставе

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
15

0

Настава се одвија кроз студијски истраживачки рад с примењеном адекватном методологијом за развој нових сазнања и
са коначним резулатом у форми предлога теме за мастер рад - пројекат.
Завршена (и претходно проверена од стране ментора) теза у форми писаног рада адекватне структуре и обима брани се
пред трочланом (укључујући ментора) комисијом коју чине наставници са Архитектонског одсека Факултета техничких
наука у Косовској Митровици. Успешном одбраном Мастер рада - Тезе студенти стичу право да приступе изради
завршног рада у форми Мастер пројекта.

Предиспитне обавезе
Презентација плана истраживања
Радна верзија тезе

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
Мастер рад - Теза
15
Одбрана тезе
15
..........

поена
55
15

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА
Назив предмета: МАСТЕР РАД - ПРОЈЕКАТ
Тип предмета: Завршни рад
Врста и ниво студија: 2. семестар мастер академских студија архитектуре
Ментори: Мирко Д. Грбић, Саја М. Косановић, Бранислав Љ. Фолић, Душан А. Томановић, Небојша С. Гаџић, Јасмина
В. Лукић, Јулија П. Алексић, Мирјана М. Милетић, Ружица Т. Божовић
Број ЕСПБ: 20
Услов: Положени сви испити на мастер академским студијама архитектуре и одбрањена мастер теза
Циљеви завршног рада:
Истраживање и синтезни, пројектантски резултат на највишем степену наставе изражен је кроз графички и просторни
приказ архитектонско-урбанистичког идејног решења са елементима идејног пројекта. Мастер пројекат представља рад
у којем студент самостално повезује сва стечена знања и вештине, влада процесима истраживања, концептуализације,
пројектовања и материјализације сложених архитектонско-урбанистичких целина. Мастер пројекат садржи два дела са
јасно препознатљивим истраживачким компонентама:1. теоријско - текстуални део - дефинисање основних питања
истраживања кроз пројекат и развијање пројектантских метода сагласних тези и 2. графички део - пројекат са свим
графичким прилозима. Након интерне провере довршености рада, приступа се усменој јавној одбрани мастер пројекта
пред менторском комисијом.
Очекивани исходи:
Одбраном мастер пројекта, која означава завршетак мастер академских студија архитектуре, студенти стичу:
 способност генерисања архитектонских пројеката који задовољавају и естетске и техничке захтеве,
 адекватно знање из историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологије и друштвених наука,
 знање из лепих уметности које утиче на квалитет и презентацију архитектонског пројектовања,
 адекватно знање из урбанистичког пројектовања, планирања и вештина укључених у процес планирања,
 разумевање односа између људи и објеката, као и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекти и
простор између њих прилагоде људским потребама и размери,
 разумевање професије и улоге архитекте у друштву, посебно у активностима које узимају у обзир друштвени
фактор,
 разумевање метода истраживања и припреме пројектне документације,
 разумевање пројектовања конструкција, конструктивних и инжењерских проблема пројектовања зграда,
 адекватно познавање физичких закона, технологије и функције објеката, ради обезбеђивања унутрашњег комфора и
адекватне заштите од климатских услова спољне средине,
 вештине потребне за пројектовање у складу са условима и захтевима које постављају корисници, са финансијским
ограничењима и грађевинским прописима и
 адекватно знање о методама, прописима и процедурама превођења пројектанских концепата у реализоване објекте и
интеграције у свеобухватно планирање.
Општи садржаји:
Избор и анализа референтне литературе, коју предлажу ментор и кандидат, проналажење аналитичких и генеричких
модела истраживања кроз пројекат, моделовање, обликовање и структуирање програма и пројекта.
Методе извођења:
Студенти уз помоћ изабраног ментора дефинишу теме на основу резултата истраживања из мастер тезе. Кроз менторски
рад и консултације, студенти раде на дефинисаном проблему и развијају пројекат. Ментор организује менторску
комисију са три до пет чланова, од којих су најмање три, укључујући и ментор, наставници са Архитектонског одсека
Факултета техничких наука у Косовској Митровици, а још два могу да буду гости - представници инвеститора или
јавних организација и архитекте из професионалне праксе.
Оцена (максимални број поена 100)
Мастер пројекат - 70 поена
Презентација пројекта - 15 поена
Одбрана пројекта - 15 поена

