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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) :  
доц, мр Милан Вујовић, кабинет 237 
 
Сарадници у настави :  
асс. арх. Ксенија Пантовић 
 
Број студената:  
16 

 
Назив радионице:  
ЧОВЕК КАО ЧИНИЛАЦ АРХИТЕКТОНСКЕ КОМПОЗИЦИЈЕ 
 
Задатак:  
Слободном техником изражавања представити појаву човекове фигуре у архитектонској 
композицији.  
 
Циљеви и метод рада:  
 
Циљ радионице је истраживање и дискусија  појаве и улоге фигуре човека  у архитектонској 
композицији (скулптуре, рељефи, каријатиде, стубови, архитектонске визуелизације, 
фотографије...). Приказати значај комплексне синтезе човека и архитектонске форме, где се 
архитектура представља као резултат ове динамичне интеракције.  
 
 
Резултати радионице:  
Серија фотографија, макета, цртеж, модел, анимација.... 
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Назив предмета:  

 
 

 
Наставник:  
 

доцент мр Милан Вујовић 

 

 Презиме и име студента Број индекса Пред- 
испитне 
обавезе 

Испит Укупно 
поена 

Закључна 
оцена 

1 Александар Чворовић M-2010/110     

2 Биљана Маневски M-2010/045     

3 Иван Савић M-2010/068     

4 Марија Станојчић M-2010/074     

5 Јована Стојковић M-2010/038     

6 Немања Топић M-2010/048     

7 Драгана Ранитовић M-2010/036     

8 Душан Станојевић M-2010/042     

9 Сања Мраовић M-2010/040     

10 Пеђа Селаковић M-2010/092     

11 Марина Симић M-2010/064     

12 Марија Цветковић M-2010/115     

13 Вукашин Ђурић M-2010/085     

14 Милица Апостоловић M-2010/067     

15 Марија Игњатовић M-2010/056     

16 Ксенија Лукић M-2010/065     
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