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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 позвати и гостујуће руководиоце радионица, чиме би се у школу унела додатна свежина 
идеја и приступа. Ови пројекти израђују се уз минималне коректуре и консултације и имају јавну 
презентацију резултата. 
 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. 
Искуство концентрисаних пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију 
способност брзог и ефикасног доношења 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: Студијски 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. др Ана Радивојевић, д.и.а. 
Доц. Душан Игњатовић, д.и.а. 
MSc. Arch. Stefan Faatz, (Institute for Interdisciplinary Construction Process Management, Industrial 
Building and Interdisciplinary Planning, Vienna University of Technology) 
 
Сарадници у настави :  
Асист. Милош Недић, д.и.а. 
Јелица Јовановић, д.и.а. 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
 
Назив радионице:  
STRATEGIC DESIGN BRIEFING – Како препознати и разумети потребе корисника? 
 
 
Задатак:  
 
Базирајући се на индивидуалним темама које су обрађивали на пројекту током семестра, студенти 
имају задатак да преиспитају иницијално постављене пројектне задатке коришћењем релевантних 
метода и алата који ће им током радионице бити предочени. 
Истраживање се спроводи кроз серију предавања, дискусија и анализа које ће се одвијати током 
трајања радионице. 
 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице је да студентима укаже на сложеност поступка дефинисања пројектног задатка 
(“Design Briefing”) неког пројекта упознавајући их са различитим методама и техникама 
сагледавања и укључивања свих аспеката од значаја.  



Студентима ће бити предочено како треба постављати питања корисницима приликом 
конципирања пројектног задатка, како препознати циљне групе корисника и њихове просторне 
потребе и захтеве, како поспешити одрживост пројектног задатка, односно, који су конкретни алати 
- прописи (DIN 18295) и теоретски оквири који се у ову сврху примењују у свету. 
 
 
Резултати радионице:  
 
Очекује се да након радионице студенти овладају знањима и вештинама које ће им помоћи у 
почетним фазама пројекта, пре свега у фази дефинисања и/или тумачења пројектног задатка. 
Конкретан резултат радионице је нови/унапређени пројектни задатак који ће студенти дефинисати 
применом предочених научних метода и поступака. 


