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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.'' 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и 
дипломских академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 89/12 Архитектонског факултета: 
Статут од 12. 03. 2012. 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) :  
Ван.проф. арх. Дејан Милетић 
 
Сарадници у настави :  
Асс.арх. Милош Ђурасиновић 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
мах 16 
 
Назив радионице:  
Концепт / Модел / Текст 
 
Задатак:  
Кроз израду архитектонских модела и писање текста дефинисати јасан однос према концепту 
конкретног пројектантског задатка.   
 
Циљеви и метод рада:  
Израда неколико типова архитектонских модела у различитим размерама и степенима 
детаљности како би се јасно дефинисало објашњење пројектантског процеса са конкретним 
задатком. Паралелно са израдом модела, формирати кратке текстове, исказе, или кључне речи 
који прате сваки степен у изради модела као одраза пројектантског процеса. Резултат ће 
представљати умрежавање графичких прилога – фотографија модела и текстова који ће 
заједно чинити аутономно конципиран прилог који одражава јасан став аутора према задатку.    
 
Резултати радионице:  
Фотографије модела и текстови са дијаграмима који заједно објашњавају ток и резултат 
креативног процеса у форми семинарског рада обима до десет страница.    
 


