
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 2,  2 ЕСПБ (56 сати)   
2 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:  
Доц. Зоран Ћукановић, Prof. Dr Francesca Giofre, Проф. Др Ружица Божовић Стаменовић 
 
Кабинет:  
011 
 
Сарадници у настави : 
асистент: Александар Бобић дипл.инж.пејз.арх. 
сарадници у настави: Ивана Милетић маст.инж.арх, Предраг Јовановић маст.инж.арх, Нађа 
Беретић дипл.инж.пејз.арх. 
 
Број студената:  
максимум 8, са условом да је студент претходно похађао Модул 5 Урбанизам са темом  
„HEALTH SPACES - CLINICAL CENTER OF SERBIA“ 
 
Назив радионице:  
HEALTH SPACES - CLINICAL CENTER OF SERBIA - PUBLISHING 
 
Задатак:   
Представљање развоја идеје од кључних речи до урбанистичко-архитектонског решења. 
 
Циљеви и метод рада:   
Циљ радионице је да студенти науче како да прикажу развој идеје током израде пројекта у виду 
публикације задатог формата и општег дизајна. У току ове радионице студенти ће према 
усвојеном методолошком процесу представити своје радове на одређеном броју старана и, 
између осталог, сусрести са једним од веома практичних програма за графички дизајн било које 
врсте прилога (InDesign). 
 
Резултати радионице:  
Резултат радионице је оспособљавање студената да графичким путем испрате своју идеју од 
њеног настанка до урбанистичко-архитектонског решења на примеру публикације „HEALTH 
SPACES - CLINICAL CENTER OF SERBIA“, у којој ће бити приказани студентски пројекти са 
предмета М5У, школске 2011/2012. године. 


