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3. семестар дипломских академских студија-мастер, 2007/08 
24-28 децембра 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) : проф. Тамара Шкулић 
 
Сарадници у настави :      ас. Милена Кордић
 
Број студената (маx 16, мин 8):     8  
 
Назив радионице:    Ентеријер- дизајн намештаја и опреме 
 
Задатак:      дизајн намештаја: конкурс "DREAM OFFICE 2007" у две категорије: 
 
I категорија –  
орпусни систем за одлагање канцеларијског материјала - касета, комода, регалК   

II категорија –  
Фамилија фотеља–клуб фотеља /двосед, са или без руконаслона 
 
Сваки кандидат може учествовати у обе категорије, али са максимално једним радом у свакој категорији. 
 
Циљеви и метод рада:  
 
Циљ радионице је упознавање са темама везаним за пројектовање ентеријера и стицање 
вештина у пројектовању и опремању унутрашњег простора, кроз сагледавање ергономских, 
функционалних и технолошких захтева при дизајнирању намештаја и опреме.  
 
Резултати радионице: 
 
елаборат - идејни пројекат - технички цртеж, технички опис и перспективни прикази 
који приказују развијеност концепта, степен иновативности, технолошку изводљивост, 
функционалност и модуларност, као и еколошке аспекте дизајнираног производа. 
 
 
 
Руководилац Већа Доц. мр Иван Куцина                              Продекан за наставу Доц. мр Драгана Васиљевић Томић 
 
 


