
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 2 
2. семестар дипломских академских студија-мастер, 2007/08 
26-30 мај 2008. 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) :  
Проф. Василије Милуновић; кабинет 252 

 
Сарадници у настави:  
в.с.с. Весна Цагић Милошевић  

 
Број студената  (маx 16, мин 8): 16 

 
Назив радионице: 
ОКВИР ЗА НОВИ ДИЈАЛОГ 

 
Задатак:  
Индивидуални избор карактеристичног развијеног уличног фронта са уочавањем присутних особености: силуета 
према небу, хоризонтални и вертикални ритам, доминантност присутних архитектонских елемената, претежна 
намена објеката, третман приземља. 
 
 
Циљ:   
Пројектантска интервенција унапређења обликовног и употребног потенцијала урбаног простора успостављањем 
нове архитектуре и садржаја високог степена привлачности, разноврсности – репрезентативности. 
 
Метод рада:  
Припрема – избор локације; Анализа; Концепт – промоција (приказ); Пројекат – иновативни приступ начину 
презентације. 
                        
Резултати радионице: 
Унапређење знања и вештина суоачавања са професионалним изазовима; Афирмација и унапређење постојећих 
урбаних микроамбијената. 
 
НАПОМЕНА:  
Договор о припремној фази рада у оквиру радионице:  22.05.2008. у 18 сати, сала 221. 

 
 
 
 
 
 

 


