
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1  
1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2009/10 
21-28 децембар 2009. 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) : _Доц. мр Александра Ђукић 
_____________________________________________________________ 
 
Сарадници у настави :___Асс. Милена Вукмировић, Александар Кушић и Милош Радоичић 
_____________________________________________________________________________ 
 
Број студената (маx 16, мин 8):_____максимум 16 студената 
____________________________________________________________________ 
 
Назив радионице:___NEW LOOK_Реконструкција отвореног дела Спортско-рекреативног центра Ташмајдан 
_________________________________________________________________________________ 
 
Задатак:___Предлог идејног решења реконструкције отвореног дела Спортско-рекреативног центра Ташмајдан 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Циљеви и метод рада: __Истраживање постојећих капацитета и потенцијала отвореног дела Спортско-рекреативног 
центра Ташмајдан и разматрање могућности за проширење постојећег програма и садржаја који би омогућили 
фреквентније коришћење наведеног простора. Предлог интервенција којим би се унаредио изглед наведеног 
простора. Метод рада на радионици се своди на непосредно истраживање на предметној локацији, програмску 
анализу и предлог могућих решења коришћењем различитих техника презентације.  
______________________________________________________________________________ 
 
 
Резултати радионице:____Идејно решење реконструкције отвореног дела Спортско-рекреативног центра Ташмајдан 
које ће бити јавно презентовано на изложби која ће бити одржана у првом тромесечју 2010. године.  
________________________________________________________________________ 
 
 
*Испуњену пријаву радионице предати Руководиоцу већа прве године дипломских академских студија доц. Ђорђу Стојановићу.  
 
Руководилац Већа Доц. Ђорђе Стојановић                                      Продекан за наставу Проф. Владимир Лојаница 


