
 
 
 

МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 3,  2 ЕСПБ (56 сати)   
3 семестар дипломских академских студија-мастер, 2010/11 
 
''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. Тамара Шкулић, каб 252 
 
 
Сарадници у настави : ас. Милена Кордић 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 16 

 
 
Назив радионице: конкурс: МИКСЕР Young Balkan Designers 
 
 

Задатак: Furniture, lighting and home accessories that represent original solutions to everyday 
problems will be evaluated. 

 Mikser will promote the award winner(s) for one year with intense promotional activities and 
an international exhibition tour. 



Циљеви и метод рада: The project competition focuses on industrial design. 

Furniture, lighting and home accessories that represent original solutions to 
everyday problems will be evaluated according to the following criteria: 

 ergonomics and innovative features that serve to enhance the quality of 
 a product;  

 rational production costs;  

 environmental friendly production processes. 

The entry may not have been previously produced or exhibited elsewhere. 

 
Резултати радионице:  

-  комплетиран пројектантски процес у коме се основна идеја павиљона 
преводи у елемент ентеријера 

-  развијање способности да се идеја преведе у архитектонски елемент 
материјализован до краја кроз детаљ 


