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''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 др Милица Бајић Брковић 
 
Сарадници у настави : асс мр Данијела Миловановић Родић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 8 
 
Назив радионице: Учешће у раду округлог стола: Просторни, еколошки, енергетски и 
друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене 
 
 
Задатак:  
Студенти присуствују и учествују у раду Округлог стола на којем ће бити представљени 
двогодишњи резултати научно-истраживачког пројекта "Просторни, еколошки, енергетскки и 
друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене". Округли сто ће бити одржан  20. 
децембра 2012. године на Архитектонски факултет Универзитета у Београду.  
 
Тема округлог стола је у вези са и од значаја за рад у овогодишњем М6У Студију "Обнова плаво - 
зелене мреже природне целине Дунав-Тамиш". На основу информација, сазнања и прикупљеног 
материјала са округлог стола студенти раде есеј који има за циљ унапређење решења на Студио 
пројекту.  
 
Циљеви и метод рада:  
 
Студенти ће бити у прилици да се на округлом столу информишу о најновијим сазнањима од 
значаја за креирање климатски одговорних решења на различитим просторним и проблемским 
нивоима.  
 
Од студената се очекује да идентификују и нотирају она решења која су од значаја за праксу и 
актуелни развојни контекст у Србији, односно она која би могла да допринесу унапређењу 
квалитета живота, очувању ресурса, урбаног и природног окружења и бољем управљању развојем 
насеља и изградњом на предметном подручју.  
 



На основу тих сазнања и додатних истраживања, студенти раде индивидуални рад у форми есеја у 
којем анализирају и  објашњавају на који начин се могу унапредити решења на М6 студију. рад се 
предаје у А4 формату. Представља комбинацију текста и графичких приказа. Рад има 2 - 3.000 
речи. 
 
 
Резултати радионице:  
 
Осам есеја са темом: "Климатски одговорни пројекти у функцији обнове плаво - зелене мреже 
природне целине Дунав-Тамиш" 
 
 
 


