
 

 

 

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. Бранислав Митровић, кабинет 251. 

 

Сарадници у настави : Јелена Перовић, диа; Огњен Крашна, диа; Марко Матејић, диа;  
Анђелка Ћировић, диа. 

 

Број студената (маx 16, мин 8): мах 16 

 

Назив радионице: ТRIMO URBAN CRASH 2011 – међународни студентски конкурс  

 

Задатак: Израда пројекта трибине (The Life Stand)  у стамбеној области Фужине у Љубљани, која је 
карактеристична по својој мултикултуралности. Пројектни задатак се односи на јавну архитектонску 
инсталацију која укључује промишљање сложеног архитектонског и социолошког контекста. 

 

 

Циљеви и метод рада:  

 
Основни циљ рада је подстицај студената за рад на међународним студентским такмичењима.  
Настава ће бити организована у форми заједничких дискусија на задату тему и појединачних 
консултација. 

 

Резултати радионице:  
Очекивани резултат рада је проширивање пројектантских знања и вештина кроз истраживање 
односа архитектуре и дизајна урбаних инсталација. 


