
 
 
 
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1,  2 ЕСПБ (56 сати)   
1. семестар мастер академских студија, 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) : Владан Ђокић, 343  
 
 
Сарадници у настави : Милица Милојевић 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 10 
 
 
Назив радионице: Траг глечера 
 
 
Задатак:  
Испитивање карактеристика предела који је настао кретањем глечера; запажања се вербализују кроз разговор о макети коју 
сваки студент ради у три корака. Кроз макету се испитује однос суве масе и воде. Како реагује сува маса када се изложи 
дејству исте количине воде? Каква је структура масе која је омогућила такву реакцију? 
 
Циљеви и метод рада:  
Радионица Траг глечера организована је у два дела. Први део реализује се на Плавском језеру, у Црној Гори. Циљ 
радионице је да подстакне истраживаки сензибилитет сваког учесника радионице и да сваки студент оствари лични однос 
према теми семестралног рада. Други део редионице је поставка изложбе семестралног рада у Подгорици, организована у 
сарадњи са Архитектонским факултетом из Подгорице и Шумарским факултетом из Београда. 
 
Резултати радионице:  
Резултат радионице је макета која представља појединачан приступ теми Траг глечера. 
 
 
 


