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3. семестар мастер академских студија, 2014/15 

 

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. 

Наставник (име и презиме, број кабинета): проф. др Владан Ђокић, 343 

Сарадници у настави: асс. Марија Цветковић, асс. Владан Стевовић 

Број студената: 5 

Пријава: На радионицу се могу пријавити студенти завршне године Мастер академских студија 
свих смерова. 

Назив радионице: Хоризонти - Јавни простори крајњег јужног дела јадранског приобаља 

Радионица је планирана да траје 5 дана, у периоду од 3 - 7 Новембра, 2014. године, у Улцињу. 

У радионици учествују студенти и предавачи са Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду; Шумарског факултета Универзитета у Београду, одсека за Пејзажну архитектуру; 
Архитектонског факултета из Љубљане, као и Архитектонског факултета из Подгорице. Број 
учесника је ограничен због организационих могућности. 

Циљ: Радионица има за циљ да подстакне позитивне промене стратешки важних области 
Улциња. Студенти ће се упознати са карактеристикама области кроз критички приступ стварног 
стања подручја. У складу са својим истраживачким способностима и сензибилитетом, они ће 
се сами одредити за одређене фрагменте урбаног амбијента, и предложити правце развоја 
кроз концепте и визуелизацију просторне и програмске трансформације јавног простора 
приобаља Улциња. 

Задатак: Радионица „Хоризонти - Јавни простори крајњег јужног дела јадранског приобаља“ 
фокусира се на могућностима визуелне трансформације јавних простора приобаља, а 
реализује се на подручју 5 критичких простора Улциња који су препознати као области 
потенцијалних инвестиција: Ада Бојана, Велика Плажа, Валданос, Улцињска солана, као и 
Шашко језеро. Задатак је да се предложи програм и сагледају могућности реконструкције и 
активирања јавних простора (паркова, улица, рекреативних простора...) наведених области.  

Резултати радионице: Кроз рад на терену и интеракцију са локалним становништвом, 
прикупљањем и сумирањем података студенти ће израдити предлог решења, који ће бити 
презентован последњег дана радионице. 


