
 
 

МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1,  2 ЕСПБ (56 сати)   
1 семестар дипломских академских студија-мастер, 2011/12 
 
''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.др Александар Рајчић, каб.350 
 
Сарадници у настави :  
Асс. мр Јасна Чикић Товаровић 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
 
Назив радионице:  
МАКЕТАРНИЦА-МОДЕЛАРНИЦА 
 
Задатак:  
За пројекат који се разрађује на М4, односно за одабрани сегмент објекта или објекат у целини 
урадити макету од материјала по избору у размери по избору, или електронски 3Д модел. 
Обухватити и представити карактеристични део, делове или целину , који ће на најбољи начин 
репрезентовати идеју аутора, као и елементе пројектоване конструкције и материјализације 
склопова и детаља. 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљеви рада су: 

- просторно сагледавање архитектонских склопова и детаља 
- просторно (тродимензионално) представљање, провера и разрада одабраних сегмената 

објекта 
Методи рада: 

- самостална набавка материјала и самостална израда макете конструкције или одабраног 
склопа или архитектонских детаља на објекту 

- самостално пројектовање, моделовање и презентација дигиталног модела конструкције 
или одабраног склопоа (склопова) и архитектонских детаља 

 
Резултати радионице:  
Резултати се могу представити као додатно овладавање техникама 3Д представљања идеје и 
разраде главног пројекта, у складу са афинитетом студената, било кроз макете (од дрвета, папира, 
картона и сл.), било кроз електронске моделе (коришћењем софтвера за моделовање и 
презентацију). 

 


