
 
 
 
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1  
1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2008/09 
22-26 децембар 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. Арх.Слободан Рајовић  
 
Сарадници у настави :  
Доц. Арх. Игор Рајковић, арх. Марија Обрадовић, арх. Никола Николић 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
23 
 

 
Назив радионице:  
Итраживачка станица на месецу. 
 
 
Задатак:  
Испитивање могућности ... пројектовање  у екстремним условима. 
 
 
 
Циљеви и метод рада:  
Провежбавање до сада усвојених пројектантских принципа и њихова примена на ''непознатом''. 
Интердисциплинарни приступ. Доношење брзих одлука, које доводе до ефикасне реализације.  
 
 
Резултати радионице:  
Формирање фонда знања као основе за истраживање које следи у ИС ПЕТНИЦА. Тај основ ће бити 
полазна тачка за евентуално укључивање истраживача са ових простора у један од програма 
Европске свемирске агенције.  
 
*Испуњену пријаву поставити на веб-сајт АФ и доставити у дигиталном облику руководиоцу већа прве 
године дипломских академских студија доц. др Александри Ступар на stupar@afrodita.rcub.bg.ac.yu 
 
 
Руководилац Већа доц. др Александра Ступар        Продекан за наставу проф. др Драгана Васиљевић 

Томић 
 


