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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 (име и презиме, број кабинета) :  В. проф. Владимир Лојаница 
 
Сарадници у настави :  Асс. арх. Срђан Марловић, арх. Катарина Анђелковић, арх. Маја Драгишић 
 
Број студената (маx 16, мин 8):   
 
25 - сва места су попуњена 
 
Назив радионице:   
 
ЕНТЕРИЈЕР ХОТЕЛСКЕ СОБЕ 

 
Задатак: 
ПРОЈЕКАТ ЕНТЕРИЈЕРА ХОТЕЛСКЕ СОБЕ / према пројекту који се ради у оквиру студија М5.1 а/ 
У складу са савременим трендовима реализације ентеријера хотелских соба, а према теми и 
карактеристикама индивидуалног програма са студија, потребно је на креативан начин дати решење 
ентеријера смештајне јединице у свим елементима. 
 
Метод рада:  
После уводних предавања везаних за тему радионице дефинисаће се обухват пројекта и приступ изради 
решења кроз консултације и индивидуалан рад. У раду ће учествовати гостујући предавачи за поменуту 
област. 
 
Резултати радионице: 
Пројекат ентеријера ће бити презентовани на паноу већег формата са свим неопходним елементима и 
просторним приказима. 

 
 
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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