
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1  
1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2006/07 
24-28 децембар 2007. 2 ЕСПБ (56 сати)   
 
''Пројектантске радионице представљају брзе, садржајне и временски ограничене креативне вежбе из области архитектуре или 
других техника и уметности усмерених ка архитектури. Ови пројекти одвијају се у 15. недељи семестра и представљају 
манифестацију којој је посвећена цела школа. Могуће је ѕвати и гостујуће руководиоце радионица, чиме би се у школу унела 
додатна свежина идеја и приступа. Ови пројекти израђују се уз минималне коректуре и косултације и имају јавну презентацију 
резултата. 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латерарлног односа према пројектанском процесу. Искуство концентрисаних 
пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију способност брзог и ефикасног доношња пројектантских одлука. 
Програм радионица доприноси стицању додатних знања о ''лепим'' и ''примењеним'' уметностима у мери у којој оне врше утицај на 
квалитет архитектонског дела.'' 
 
Из Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских академских 
студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) :  
 
Доц. мр Александра Ђукић   
кабинет 253  
 
Сарадници у настави :  
 
асис. Милена Вукмировић, асис. Мира Милаковић  
 
Број студената (маx 16, мин 8):     
 
20 студената   
 
Назив радионице:    
 
Надоградња / доградња - case study Graz  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Задатак: 
 
Задатак радионице је да се креативним приступом истражују конкретне доградње и надоградње у Грацу, 
независно или компаративном анализом са примерима у Београду или познатим светским примерима из 
литературе. Као полазна основа овог истраживања користила би се предавања са семинара Урбана обнова и 
реонструкција, а приступ и конкрене подтеме би биле дефинисане индивидуално. Закључци ове анализе, у 
виду пројектантских параметара – образаца урбане обнове, би представљали полазну основу приступа 
реконструкције блока старог градског језгра. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Циљеви и метод рада:  
 
Циљ рада на радионици је да се студенти оспособе да на критички и креативни начин приступају  
проблемима у архитектури исказујући свој став, истраживањем литературе и рекогнистирањем на терену.  
  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Резултати радионице:         
 
Рад у форми есеја (од око 3000 речи) 
_____________________________________________________________________________ 
 
*Испуњену пријаву радионице предати Руководиоцу већа прве године дипломских академских студија доценту Ани Радивојевић  
сваког уторка и четвртка од 16 до 20 у кабинет или салу 235 до 29. Новембра 2007. 
 
Руководилац Већа Доц. Ана Радивојевић                             Продекан за наставу Доц. мр Драгана Васиљевић Томић 


