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''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) :  Ђорђе Стојановић, 238 
 
Сарадници у настави :  Јелена Живанчевић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 8 

 
Назив радионице: 1:2 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
Задатак:  
Израда прототипа у природној величини и од адекватног материјала, а на основу већ дефинисаног 
пројекта, извођачких цртежа и направљеног предрачуна.   
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Циљеви и метод рада:   
Циљ радионице је да кроз израду прототипа студенти савладају целокпан пројектантски процес, од 
концепта до израде готовог производа, и на тај начин сагледају условљености између архитектонског 
пројекта (цртежа, модела) и његове крајње реализације (објекта). Процес рада обухвата: израду 
дигиталног модела, затим макете, а након тога и финалног производа у размери 1:1, спремног за 
употребу и серијску производњу. Након избора најприкладнијег решења – дигиталног модела у 
размери 1:2, студенти разрађују радионичке цртеже, врше калкулацију грађевинских трошкова, а 
затим склапају финални производ.   
________________________________________________________________________________ 
 
 
Резултати радионице: 
Прототип, фотографије 
______________________________________________________________________________________ 
 
*Испуњену пријаву радионице предати Руководиоцу већа прве године дипломских академских студија доценту др 
Александри Ступар средом од 12 до 14 часова у кабинету 305 до 2о. маја 2008. 

 
 
 

 


