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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 звати 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: проф. Михаило Тимотијевић, 345а 
 
Сарадник у настави: асс. Давор Ереш 
 
Број студената: 12 
 
Назив радионице:  Студијско путовање:  нови објекти дечјих и школских установа у Хрватској.  

 
Задатак:   
 
Циљ студијског путовања је непосредно упознавање са рецентним објектима дечјих и школских установа 
кроз директан контакт са архитектима - ауторима пројеката; студија, анализа и идентификовање 
процеса пројектовања дечјих и школских установа у односу на савремене функционалне и просторне 
захтеве и стандарде.   
 
Програм посета: 

 
Основна школа ''Фран крсто Фаркопан'' и дечја установа у изградњи, Крк, аутори арх. Саша Рандић и арх. Идис Турато, вођење 
кроз објекат арх. Идис Турато.  
 
Дечја установа ''Медо Брундо'', Загреб, аутори арх. Хрвоје Њирић и арх. Давор Бушња, вођење кроз објекат арх. Ведран 
Дупланчић из студија njiric+arhitekti 
 
Основна Школа ''Сесветска Сопница'', Загреб, аутор арх. Ведран Дупланчић, вођење кроз објекат арх. Ведран Дупланчић 
 
Основна Школа ''Титуш Брезовачки'', Загреб,  реконструкција и доградња, аутори арх. Ведран Педишић и арх. Емил Шпирић, 
вођење кроз објекатa  проф. др Емил Шпирић 

 
Циљеви и метод рада:   
 
Циљ је да се непосредним контактом са ауторима пројеката идентификује и анализира пороцес 
пројектовања и да се кроз анализу програмских и просторних оквира објеката разуме комплексност  
савремених простора образовања.  
 
Резултати радионице: 
 
Елаборат са студијама случаја. 

 
Рад се предаје на крају последње недеље семестра, а коначне оцене радионице се достављају до  
15. јуна 2009.  руководиоцу Већа године на stupar@afrodita.rcub.bg.ac.yu. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
 
*Испуњену пријаву радионице доставити веб-мастеру Архитектонског факултета до 13. маја 2009, а копију 
на email stupar@afrodita.rcub.bg.ac.yu 
 

 
Руководилац Већа Доц. Др Александра Ступар             Продекан за наставу Проф. Др  Драгана Васиљевић Томић 
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