
МОДУЛ М7.2. - Пројектантска Радионица 2  
2. семестар дипломских академских студија-мастер, 2008/09 
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 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 

 
Наставник:   Тамара Шкулић, ванредни професор 
   Дејан Миљковић, доцент 

 
Сарадници у настави: Милена Кордић, асистент-приправник 
   Алекса Бјеловић, асистент 
 
Број студената  
 

Назив радионице:   concept store  Simply d.o. 
    

 

Задатак: пројекат ентеријера продавнице за нову линију одеће Simply d.o. модног 

дизајнера Драгане Огњеновић. 
 

 Посебна вредност рада на задатку је реалност контекста у којем се пројекат ради, 
будући да је познат клијент, простор и буџет којим се располаже. Могућност 
сагледавања процеса пројектовања у условима који подразумевају формирање 
концепта кроз разговоре са клијентима уз јасна просторна, економска и програмска 
ограничења незаменљиво је искуство за студенте архитектуре. 

 
распис конкурса:  на сајту факултета биће објављен распис са свим потребним информацијама 
   конкурс почиње да тече 25.05.2009. 
 
 
Метод рада:  За пријављене студенте биће организована три сусрета: разговор са клијентом 

Драганом Огњеновић, обилазак локације и још једна дискусија у студију са 
руководиоцима радионице у последњој недељи маја.  

  
 
Резултати радионице: Сагледавање комплексности пројектовања у савременом контексту. Способност 

формулисања идеје кроз форму елабората који испуњава услове прописане конкурсом.  
 Подстицај студената да учествују на архитектонским такмичењима. 
 
 
 
 
Конкурсни рад предаје се 10.6. 2009. и учешће на конкурсу признаје се као радионица М 7.2. 
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