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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) :  
Проф. Миодраг Мирковић, кабинет 237 
 
Сарадници у настави :  
асистент: Ивана Ракоњац 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
11 
 
Назив радионице:  
ОБИЛАЗАК БЕОГРАДСКИХ ПОЗОРИШТА 
 
Задатак:  
Задатак се односи на посету одабраним градским позориштима, са посебним освртом на 
специфичности простора, као и његове архитектонске квалитете.   
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице је архитектонска анализа посећених позоришта, као и упоредна анализа једног од 
посећених објеката са пројектованим позориштем у оквиру задатка на М6.  
 
Резултати радионице:  
Резултати радионице ће се представити у форми дискусије коју ће пратити низ материјалних 
артефаката (скице, дијаграми, фотографије, видео, улазнице...). 
 
 
 
 
 



Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 70 писмени испит/ пројекат 20 
практична настава  усмени испт 10 
колоквијум-и   
семинар-и  
Општи критеријуми: 
 
ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
Дипломац ће имати способност да: 

- ОК1.1. Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у 
разноврсним контекстима, користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 

- ОК1.2. Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и 
регулативне (правне) захтеве који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског 
пројекта; 

- ОК1.3. Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише 
естетске аспекте објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника. 

 
ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених 
наука. 
Дипломац ће имати знање о: 

- ОК2.3. Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући 
промишљени и критички приступ. 

 
ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта. 
Дипломац ће имати знање о: 

- ОК3.1. Томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат; 
- ОК3.2. Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
- ОК3.3. Креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове 

концептуализације и репрезентације. 
 

ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да 
се објекат и простори између односе према људским потребама и мери. 
Дипломац ће имати разумевање о: 

- ОК5.1. Потребама и тежњама корисника објеката; 
- ОК5.2. Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
- ОК5.3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

 
ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми 
пројеката који узимају у обзир социјалне факторе. 
Дипломац ће имати разумевање о: 

- ОК6.1. Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, 
корисницима објеката, извођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем 
друштву; 
 

ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат. 
Дипломац ће имати разумевање о: 

- ОК7.1. Потреби да се критички испитају примери који су функционално, организационо и технолошки 
релевантни за постављени пројектни задатак; 

- ОК7.2. Потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се 
дефинишу захтеви клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту; 

- ОК7.3. Доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и 
истраживачких метода потребних за припрему задатка. 
 

ОК9. Адекватно знање о физичким проблемима, технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења 
унутрашњег комфора и заштићености. 
Дипломац ће имати знање о: 

- ОК9.1. Принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената; 
- ОК9.2. Системима за постизање комфора околине у према принципима одрживог развоја; 
- ОК9.3. Стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката ( водовод и канализација, 

електро инсталције и друго) и способности да се оне интегришу у архитекотнски пројекат. 


