Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
Наставно и научно-уметничком већу

Одлуком Наставног и научно-уметничког већа Универзитета у Београду-Архитектонског факултета бр. 011734/2-8 од 26.10.2020. године, именована је Комисија за припрему извештаја за избор др Драгане Ћирић у научно
звање – научни сарадник. На основу члана 58. став 3. тачка 5. и члана 59. Закона о високом образовању („Сл. Гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), чланoва 79-84. Закона о науци и истраживањима
(„Сл. Гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010, 112/2015 и 49/2019-др. закон), члана 20. Правилника о поступку,
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. Гласник РС“,
бр. 24/2016-15, 21/2017-12 и 38/2017-47), чланова 121, 122. и 136. Статута Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр.
201/18) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута Универзитета у Београду - Архитектонског факултета („Сл. Билтен АФ“,
119/18), Комисија у саставу:

- Владимир Лојаница,
редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, председник комисије
- др Владимир Мако,
редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, члан комисије
- др Владан Ђокић,
редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, члан комисије,
- др Петар Бојанић,
научни саветник Универзитета у Београду - Института за филозофију и друштвену теорију, члан комисије,

подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УВОДНИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
др Драгана Ћирић, рођена 03.04.1981. године. у Чачку

Научно звање које се тражи:

Научни сарадник

Област науке у којој се тражи звање:

Техничко-технолошке и биотехничке науке

Грана науке у којој се тражи звање:

Аритектура, урбанизам и просторно планирање

Научна дисциплина у којој се тражи звање:

Архитектура

Назив матичног научног одбора којем се захтев упућује: Матични научни одбор за саобраћај, урбанизам и
грађевинарство
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САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА са коментарима
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комисија наводи комплетан садржај Извештаја о подобности кандидата др Драгане Ћирић за избор у научно звање
научног сарадника и садржај материјала који је овим путем састављен и дат на увид јавности.
У првом делу Извештаја, представљени су елементи БИОГРАФИЈЕ кандидактиње достављене приликом
подношења Молбе за покретање процедуре за избор у научно звање научног срадника, а чији садржај је Комисија
потпуно проверила и потврдила. Биографија садржи детаљне податке о образовању, стручном усавршавању и
листе остварених резултата (указујући и на податке о садашњем и претходном запослењу, члан 20 став 1. тачке 1.
и 2. Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2016-15, 21/2017-12 и 38/2017-47) ), следећим редоследом:
01. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ КАНДИДАТКИЊЕ .........................................................................................................(стр. 3-5)
праћене проширеним листама са детаљним прегледом датим кроз насловне јединице:
01.01. ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНЕ РАДИОНИЦЕ СА АКТИВНИМ УЧЕШЋЕМ (стр.4)
01.02. РАДИОНИЦЕ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ – гост слушалац (додатна усавршавања) (стр.5)
02 СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ ДОПРИНОС И РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТКИЊЕ .................................................................................(стр. 6-8)
са резимеом кроз временски организовану листу, укључујући и професионални и радни ангажман и искуство
03. АКАДЕМСКА И АКАДЕМСКО-ИСТРАЖИВАЧКА ПРАКСА КАНДИДАТКИЊЕ са резимеом ...............................................(стр. 8-11)
укључујући професионални и радни ангажман и искуство
04 ИСТРАЖИВАЧКА ПРАКСА И САМОСТАЛНИ ПРОЈЕКТИ КАНДИДАТКИЊЕ са резимеом................................................ (стр.11-13)

Следи БИБЛИОГРАФИЈА - потпуне референце разврстане према категоријама научног рада (М коефицијентима)
(стр. 14-28) – члан 20. став 1. тачка 2. Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2016-15, 21/2017-12 и 38/2017-47),
праћени Прилозима. За оцену опуса кандидаткиње у обзир је узет комплетан наведени период научне и стручноуметничке активности (2006-2020) услед чињенице да је у питању њен први избор у научно звање, док елементи и
прилози са резултатима које је доставила, на основу провере и коначног става Комисије сви адекватно
категоризовани, укључују следеће насловне јединице:
05. НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ, преглед референци у категоријама М10-М90 ......................................................(стр.14-22)
06. АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ, ИЗЛАГАЧКА И СТРУЧНА ПРАКСА, преглед референци категорије М100 ..........(стр. 23-25)
07. ПРОЈЕКТИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАНИ И КОНКУРСИ – НЕКАТЕГОРИСАНО ....................................................... (стр. 26-28)
увид у додатну професионалну праксу обухватајући и резуултате који нису предложени у форми неке од
категорија квантификације научноистраживачких резултата истраживача, али могу делимично послужити
као квалитативни показатељи или докази радног ангажмана.
ПРИЛОЗИ
.............................................................................................................................................................................. (стр.29-40)
5 прилога које кандидаткиња, уз биографију и библиографију, такође доставља представљају додатну документацију
коришћену у сврху потврде квалитативне оцене научног доприноса и обезбеђења додатних информација датих у коментарима

Након прегледа биографије и библиографије, Комисија приступа анализи и оцени. Уз обавезни осврт који укључује
поглавља I. Општи подаци о кандидату и II. Датум избора-реизбора у научно звање са условима, следи
табеларни приказ анализе радова који кандидата квалификују у предложено научно звање са квантитативном
анализом и коначним резултатима (члан 20 став 1. тачка 3. Правилника о поступку, начину вредновања и
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача) датим јединицом наслова III.
Научноистраживачки резултати (Прилози 1, 2 Правилника), а затим IV. Квалитативна оцена научног
доприноса (Прилог 1. Правилника) којим Комисија детаљно анализира и образлаже све релевантне параметре
квалитативног оцене (члан 20. став 1. тачке 4-9. Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача). Поглавље V. Оцена комисије о научном
доприносу кандидата са образложењем налази се у завршном делу Извештаја, а прати је Закључак са
предлогом за одлучивање упућен надлежном већу, са назнаком оригиналног научног доприноса кандидата из шире
и уже научне области (гране и дисциплине) из које кандидат стиче звање (члан 20. став 1. тачка 10. Правилника о
поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача).
Преглед елемената оцене Комисије:
I. Општи подаци о кандидату
II. Датум избора-реизбора у научно звање са условима
III. Научноистраживачки резултати
IV. Квалитативна оцена научног доприноса
V. Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем
Закључак

.............................................................(стр. 41)
.............................................................(стр. 41)
........................................................(стр. 42-43)
........................................................(стр. 44-61)
........................................................(стр. 62-63)
.............................................................(стр. 64)
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ОПШТИ ПОДАЦИ
ДРАГАНА ЋИРИЋ
[Доктор наука – архитектура и урбанизам,
дипл. инж. арх. и самостални истраживач]
dragana.ci@gmail.com
УВОДНИ
ПОДАЦИ

Драгана Ћирић, рођена је 03. 04. 1981. године у Чачку (живи и ради у Београди од 2000. године), архитекта је,
самостални истраживач и доктор наука у области архитектуре и урбанизма. Њено искуство обухвата теоријско и
научнотехнолошко истраживање и публиковање, архитектонски и урбани дизајн, педагошки рад укључујући примену
нових методологија и истраживања унутар интердисциплинарних приступа. Као шира поља интересовања и
компетенција, издвајају се поља: дијаграматика, стратегија и методологија система дизајн интелигенције, дизајн
процес, архитектонска теорија и историја, интердисциплинарни пресеци између архитектуре и уметности, студија
дизајна, хуманистичких и природних наука унутар којих формира неколико равни специјализованих истраживања;
https://www.linkedin.com/in/dragana-ciric-16524b26/

ОСНОВНИ
ПОДАЦИ О
ОБРАЗОВАЊУ
И
ЗАПОСЛЕЊУ

Дипломирала је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2008. године са просечном оценом у току
студија 9.02 и оценом 10 на дипломском раду: [Границе] Терминал: Градилиште културе - Пројекат истраживачког
(информационог, медијског, уметничког и научног) центра и терминала, локација: блок

69, Савски насип,

Бродоградилиште „Београд“, чиме је стекла академско звање Дипломирани инжењер архитектуре.
У периоду 2006-2008. године, ангажована је као демонстратор, а од 2008-2012. као дилп. инж. арх. сарадник у настави
на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману за архитектуру на Основним академским
студијама и Мастер академским студијама у непрофитном статусу. У датом периоду, паралелно се развија као
архитекта-пројектант у пракси.
Децембра 2012. године, примљена је на место асистента на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на
период од 3+3 године. Стицањем докторске титуле јула 2017. године, у периоду од августа 2017. године до јануара
2019. године асистенско ангажовање наставља као aсистент са докторатом (неформално), региструјући и статус
истраживача на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (без иизборне процедуре, а што би претходило
изборном поступку). Период асистентског ангажовања завршава закључно са 31. јануаром 2019. године када јој
престаје радни однос на факултету.
2008. године уписана је на Докторске академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду; 2011.
године одслушала је све предемете на Докторским академским студијама, а 2014. остварила услове за пријаву
Докторске тезе када је поново уписана на 3. годину Докторских академских студија са правом продужења рока за
одбрану Тезе до 2016. године. Након датог периода на посебан захтев добија продужење у трајању од једне године у
циљу финализације Докторског рада. Јуна 2017. године одбрањује тезу „Записи архитектонског дизајн процеса:
дисциплинарне границе и трансфери“ на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, са оценом 10 и коначном
просечном оценом на Докторским академским студијама 9.35, чиме стиче титулу Доктора наука – Архитектура и
урбанизам.
Од 2018. године ангажована је као гост уредник у часопису SAJ (Serbian Architectural Journal) Архитектонског факултета
Универзитета у Београду и Центра за етику, право и примењену филозофију, где јој је дата прилика да осмисли тему,
позив и координира серију „Дијаграматика. Нова архитектонска/просторна писменост“ (Diagrammatics. New
Spatial/Architectural Literacy) са четири подтеме којима покушава да формализује и успостави насловљено поље
истраживања.
Од јануара 2019. је слободни архитекта и истраживач, доктор наука, без запослења
Служи се активно енглеским језиком (C1/2, advanced/proficiency), познаје основе француског (C1/2), и шпанског језика
(B1), немачког (С.Ш.) и поседује елементарно знање (основе) италијанског језика (без сефтификата).
Чланство у професионалним удружењима:
2018-2019. Common Ground Research Network https://cgscholar.com/cg
2018-2019 Associazione Eterotopia, Roma, Italia
2019/2020 COST Actions (у процесу одлуке и одобрења теме, односно почетка рада тима)
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01.01 ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНЕ РАДИОНИЦЕ СА АКТИВНИМ УЧЕШЋЕМ
2019

Mathematic and Imagination
[Workshop]
28 August 2019, Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance (School of Business and Governance)
& Department of Cybernetics (School of Science), Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
Invitation and Organiser: Dr Amirouche Moktefi, School of Business and Governance, Tallinn University of Technology
Session Moderator: Olga Graf, TU Munich
Workshop Participants: Gerhard Heinzmann, Fabrice Pataut, Leticia Vitral, Dragana Ciric, Yacin Hamami, Kate Mccallum,
Olga Graf, Natalia Nikiforova
https://www.academia.edu/40317200/Diagrammatics_the_field_of_convergence

2019

BIO 26 - The 26th Biennial of Design – Common Knowledge
[Elective Workshop]
17-19 May 2019, Cankarjev dom, Ljubljana
Organisation: MAO, Ljubljana
Curator: Thomas Geisler and Assistant Curator: Aline Lara Rezende
Jury and BIO 26 advisory committee: Deyan Sudjic (Director of the Design Museum London), Johnny Golding (Philosopher
and professor at the Royal College of Art), Amelie Klein (Curator, Vitra Design Museum, Germany), Maja Vardjan (Curator,
MAO) and Aleš Pustovrh (Professor and economist).
Lectures and Mentors: Library: Knowledge mentor dr. Irena Eiselt, Žiga Cerkvenik and Janko Klasinc, and Design mentor
Common Place (Jon Stam), from The Netherlands; Museum: Knowledge mentor Ida Hiršenfelder and Design mentor Paolo
Patelli from The Netherlands; University: Knowledge mentor Dr. Tomaž Deželan and Design mentor Apolonija Šušteršič from
Slovenija; New Journalism: Knowledge mentor Ali Žerdin and Design mentor Bureau D’etudes: Léonore Bonaccini and Xavier
Fourt, from France; Botanical Garden: Knowledge mentors Dr. Jože Bavcon and Mag. Blanka Ravnjak and Design mentor
Future Farmers: Amy Franceschini and Lode Vranken, from the USA; and Retirement Home: Knowledge mentor Monika Šparl
and Design mentor Kathrina Dankl, from Austria
Designathon #1| Ideation to Prototype: Challenge 6: Newspaper: Media Credibility and its Discontents
Design mentors: Bureau d’études - Léonore Bonaccini and Xavier Fourt, Knowledge mentor: Ali Žerdin (Delo)
Team #1: Cristina Ampatzidou, Renate Burger, Guy de Launey, Geir Tore Brenne, Dragana Ciric, PM: Jurka Mihelin

2018

Eterotopia
[Workshop, Seminar and Final Exhibition/Installation]
22 - 30 September 2018, La Maddalena, Sardegna, Italy
Lectures, Seminars, and Discussions: Stefano Boeri, Lousi Callejas, Enorme Studio+Pietro Bonanno, Parasite 2.0+Giaime
Meloni, Something Fantastic+Paolo Patelli, Traumnovelle + prof. arch. Pietro Ridolfi, Urbz + Alterazioni Video, Orizzontale +
Cherimus, Openfabric + ISPRA, False Mirror Office + prof. Pascal Arnaud
Team Outpost, Mentors: Enorme Studio, Rosio Pina Isla and Pietro Bonanno (VacuaMoenia)
Team: Marco Cappellazzo, Dragana Ciric, Pietro Fiori, Vaggy Georgali, Elena Gualandi, Martin Kunc, Eleonora Rieti, Liudmila
Slivinskaya, Polina Veidenbakh
Тheme examined by the team members: La Maddalena Archipelago Fotresses – geographic and territorial, urban and
architectural analyses; Punta Villa as a specific case-study project for spatial intervention and programmatic proposal
Organization, Research Project and Workshop Concept: Elena Sofia Congiu, Matteo De Francesco, Federico Di Trani, Filippo
Dozzi, Diana Ferro, Carlotta Franco, Samanta Sinistri, Miki Sordi, Giuditta Trani, Mara Usai
http://www.eterotopia.net/lamaddalena/

2018

"Notation, Algorithm, Criticism: Towards a Critical Epistemology of Architecture"
Летња школа / Summer School
Inter-University Center Dubrovnik, 17-22 август 2018.
Course Directors: Prof. Snjezana Prijic-Samarzija, Prof. Joerg Gleiter, Prof. Petar Bojanic, Prof. Giovanni Durbiano,
Prof. Alessandro Armando
Lecturers: Prof. Snjezana Prijic-Samarzija (University of Rijeka), Prof. Joerg Gleiter (TU Berlin), Prof. Petar Bojanic (University
of Belgrade/University of Rijeka), Prof. Sanja Bojanic (University of Rijeka), Prof. Alessandro Armando (Politecnico di Torino),
Dr. Lidia Gasperoni (TU Berlin), Dr. Christoph Engemann (Bauhaus-Universität Weimar)
Participants: Milos Cipranic & Dr Snezana Vesnic, Klaus Platzgummer, Hana Samarzija, Marco Paladines, Frederik Springer,
Tijana Mackic, Dr. Monica Cano Abadia, Caterina Quaglio, Dr. Dragana Ciric, Edoardo Fregonese, Federico Cesareo,
Milica Petrovic, Valerio Della Scala & Elena Todella, Dezire Tillinger, Maria Chiara Continillo, Dr. Lina Dokuzovic, Dr. Sanja
Bojanic & Dr. Natasa Jankovic
http://cas.uniri.hr/notation-algorithm-criticism-towards-a-critical-epistemology-of-architecture/
http://cas.uniri.hr/wp-content/uploads/2018/09/DBV_SS_resume.pdf

2017

Доктор наука – архитектура и урбанизам
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Докторска дисертација: Записи архитектонскиг дизајн процеса: Дисциплинарне границе и трансфери (дијаграматика,
стратегија дизајн интелигенције (design intelligence) микроисторије)
https://www.researchgate.net/publication/319122883_Scripts_and_Codes_of_Architectural_Design_Process_Disciplinary_Borders_and_Transfers

Оцена докторске дисертације: 10;
Ментор: Владимир Лојаница, проф.; Комисија: др Владимир Мако, проф., др Петар Бојанић, н.с.
Укупан просек на докторским студијама: 9.35
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2014-2017

Докторске академске студије – продужење: израда докторске дисертације
Oдборен поновни упис на трећу годину Докторских академских студија уз признавање до тада положених испита.
Полагањем свих испита предвиђеним програмом докторских студија са просечном оценом 9.31, остварeно 150 ЕСПБ
бодова и тиме стечен услов за пријаву и израду докторске дисертације.

2008-2014

Докторске академске студије
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Истраживачко поље: Архитектура и урбанизам, студије научног карактера

2008

Дипломирани инжењер архитектуре
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Дипломски пројекат: [Границе] Терминал: Конструкција културе
(истраживачки и информациони центар)
линк: https://dterminaldiplomaproject.tumblr.com/
Оцена на дипломском раду: 10;
Ментор: др Драгана Васиљевић Томић; Комисија: арх. Спасоје Крунић, др Александра Ступар, др Милан Глишић
Средња оцена на Дипломским студијама: 9.02
Дипломирала као шеста по рангу генерације студената 2000/2001. године, по старом програму студија и дипломирања
(5 година/10 семестара)

2005-2008

Апсолвентски период – радионице, пракса и сарадња

2000-2005

Дипломске академске студије (5 година/10 семестара)
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
(током друге године студија, стипендиста Фонда РСЦГ за оставрени успех током прве године)

1996-2000

“Гимназија у Чачку“, редовно средњошколско образовање (носилац Вукове дипломе)

1996-2000

Средња музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Краљево, додатно ванредно образовање
клавирски одсек; смерови: музички извођач (интерпретатор) и музички сарадник (теоретичар)

1988-1996
1989-1996

Основна школа „Филип Филиповић“, Чачак (носилац Вукове дипломе)
Основна музичка школа „Др Војислав Вучковић“, Чачак (носилац Вукове дипломе)

01.02. РАДИОНИЦЕ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ – гост слушалац (додатно усавршавање)
2019

ICA 2019 -- 21st International Congress of Aesthetics
[Conference] – Visitor
21-26 July 2019, Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia, 2019
Organisation: University of Belgrade – Faculty of Architecture, The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts
Serbia (DEAVUS) and International Association for Aesthetics (IAA)

2018

Resonate
[Conference] – Guest Listener
February 12, 2018, MAAT, Lisbon
Organisation: reSITE, Prague and USA - Founder/Chairman: Martin Barry; MAAT, Lisbon – Director: Pedro Gadanho
https://www.resite.org/events/resonate-lisbon
Program: https://www.resite.org/files/resonate-program-brochure-web.pdf

2018

Resonate Festival
[Multimedia Event and Conference]
April 18-21, 2018, Museum of Contemporary Art, Belgrade
Organisation: resonate
Lectures: Ruairi Glynn, Forensic Architecture, Mario Klingeman, etc.
Ciric, Dragana, “Saradnja Arhitektonskog fakulteta sa festivalom Resonate 2018 u periodu 18-21. aprila 2018. godine u
Beogradu”,http://www.arh.bg.ac.rs/2018/06/06/saradnja-arhitektonskog-fakulteta-sa-festivalom-resonate-2018/?pismo=lat
Иницијатива (предлог), организација и координација активности, аутор текста

2018

art+science:makers 2018
[Conference] - Listener
Organisation: Center for Promotion of Science and Faculty of Drama Arts, Belgrade

2018

Smart City Festival 2018: Digital Transformation of Cities and Empowering Citizens
October 19-21, 2018, Dom omladine, Belgrade

2014

Juhani Palasmaa – Student Talks
[Seminar] – Active Participation in Discussions
http://www.arh.bg.ac.rs/2014/05/08/seminar-juhani-pallasmaa-razgovori-sa-studentima/?pismo=lat

2013

ISSUES? Discussions with Peter Eisenman / ISSUES? Concerning the projects of Peter Eisenman
[Conference] - Listener
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02 СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ ДОПРИНОС И РЕЗУЛТАТИ
http://dciric1.tumblr.com/
http://dciricresearchprojects.tumblr.com/
https://www.researchgate.net/profile/Dragana_Ciric
На плану стручно-уметничког развоја, редовно учествује на архитектонским и дизајн конкурсима и активна је у пракси
као архитекта-пројектант. Пројектно се усавршавала радом у различитим тимовима и по пројектним позивима. У
периоду 2010-2012. године, била је ангажована у архитектонском студију „Студио В“ у Чачку на позицији aрхитекте
пројектанта на којој је имала прилику да израђује идејна решења различитих арх. типологија.
Аутор је, коатор и сарадник на бројним изложбама и излагачким концепцијама међу којима се посебно могу издвајити:
учешће на 10. Венецијанском бијеналу архитектуре 2006. године на ком сарађује као члан дизајн тима на пројекту
Transicion:ism (Пројекат Београд), коаторство на пројекту архитектонске инсталације In Numbers/In Diagrams: Lines of
Flight (са М. Катићем и Р. Мазићем) реализованом 2014. године у простору Уметничке галерије Универзитетске
библиотеке „Светозар Марковић“ и aуторска изложба exo [global eye(s)] представљена у галерији Колектив октобра
2019. године, којом пропитује архитектуру-инструмент као теоријски концепт, методологију и прототип са циљем
реализације иновативног техничког решења (прототипа) и експеримента. Две наведене ауторске изложбе, односно
изведена објекта/инсталације, у посебан фокус постављају прототипизацију у архитектури и примену нових дизајн
истраживачких методологија у архитектонској пракси. На овом плану, њено претходно искуство у експерименталном
продукт дизајну са учешћима на конкурсима и фестивалима где су нека од решења излагана (Миксер фестивал 2011.
године), чини комплементарно поље групацији референци које теже развоју нових или унапређењу постојећих
техничких решења и патената.
Поред индивидуалних ауторских форми излагања, стручно-уметнички рад редовно излаже на групним изложбама са
научном и стручно-уметничком селекцијом на којима повремено њени радови остварују значајан успех. Добитник је
признања за иновације 2017. године за рад Diagramma на Петој међународној конфекренцији и изложби 'О
архитектури', док је њен рад у области дијаграматике, простора информација и стратегије дизајн интелигенције
препознат и на многим другим излагачким догађајима међународног карактера. Селектована је и као један од учесника
прве фазе БИО26 Дизајнатона у Љубљани маја 2019. године који је темом „Заједничко знање“ преиспитивао кризу
информација и основних институција које представљају њихове носиоце у областима едукације, информисања,
архивирања и репрезентације, животног искуства и природног окружења.
Од 2018. године развија програм инцијативе Дизајн истраживачке лабораторије (Design Research Lab) као
„сателитског“ интеринституционалног тела оријентисаног ка напредним научнотехнолошким интердисциплинарним
истраживањима комплементарно регуларној академској настави и стратегији истраживања као профитне
професионалне оријентације. Програм је усмерен ка свим академским нивоима, али првенствено ка потребама
докторских студија и развоју постдокторских програма који тренутно нису доступни у универзитетској структури РС.
Један од пилот пројеката инцијативе је самостално дефинисан и спроведен током 2019. године као експериментална
форма, тест и доказ предложеног концепта.
НАГРАДЕ
2009

Визитор центар, Ромулијана, Јустинијана Прима, Гамзиград - 3. награда
i2i3 – Татјана Карабеговић, Драгана Ћирић и Никола Степковић

2017

Diagramma/Datascapes: Metacognitive Strategies - Recognition for Innovation in Architecture
Fifth International Conference and Exhibition "On Architecture" with International Multimedia Event, Belgrade: STRAND Sustainable Urban Society Association, 2017
http://strand.rs/2017/architecture/exhibition/competition-results/
https://dciricdiagramma.tumblr.com/
https://dciricmicrohistoriesdiaseries02.tumblr.com/

2017

Datascapes [Design Intelligence Strategy] - 3rd Prize, Category: Urbanism
BAB Balkan Architectural Biennale 2017: New Patterns in Architecture and Urbanism.
18-24 December 2017, Faculty of Diplomacy and Security, Belgrade
Architectural Exhibition, Presented project: Datascapes [Design Intelligence Strategy]
http://www.bab.rs/2017/12/19/bab2017-grand-prix-award-winners/
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02 СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ ДОПРИНОС И РЕЗУЛТАТИ – резиме кроз периодизацију
http://dciricdesignresearch.tumblr.com/
http://www.dciric1.tumblr.com/
2019 -

Независни истраживач, архитекта и доктор наука без запослења
Спољашњи сарадник (архитекта-пројектант) по позиву - “Studio V” (у наведеном периоду једно ангажовање које је
одложено)

2019 - 2020

Експериментални пилот прототип пројекта Global Eye(s) у оквиру Design Research Lab иницијативе – извођење
планираних фаза:
01. теоријска, научна и концепцијска истраживања 2017-2019
02. развој одређених аспеката истраживања кроз припрему материјала за радионицу (Eterotopia, 2018)
03. излагачки конкурс галерије Колектив – пријава пројекта (инсталације)
04. презентацијa и развој концепта (јануар-фебруар 2019) - Future Architecture Platform, МАО, Словенија
05. извођачки пројекат инсталације, професионална мишљења, детаљи (јануар-април)
06. прототипизација и тестови кроз израду (фабрикација)
07. представање теоријског оквира на конференцијама са прелиминарним научним радовима (април-јун)
08. реализација пројекта у договору са галеријом
09. изложба 01 (октобар, индивидуална ауторска)
10. изложба 02 (децембар, групна селекција са научним и уметниким одбором)
11. научни радови (прва половина 2020. године) – Архитектура и урбанизам 50 (јун 2020), PT2020 Conference
(учешће - друга половина 2020. године); радови припадају и научној категорији М20 и М30, односно теоријској потврди
техничког решења без комерцијализације (М85) уз категорију изведеног дела архитектуре М108
12. остали научни радови у припреми (даљи развој истраживања) – конференција О архитектури 2020.
13. припрема каталога и књиге (2019-2020. година)
14. инвестициони и финансијски план и могућност имплементације – конкурси ФНИР и тимска организација
https://dciricexoglobaleyes.tumblr.com/

2012-2018.

У периоду 2012-2018, пројектну и конкурсну праксу остварује кроз различите тимске сарадње и индивидуалне
ангажмане радећи на темама резиденцијалног становања, хотела, предлога стамбених адаптација и реконструкција,
инфраструктура (логистичког информационог центра) и јавних простора (градских скверова)
http://dciric1.tumblr.com/page/4
http://dciric1.tumblr.com/page/3
http://dciric1.tumblr.com/page/2

2014-2015

У оквиру тима који чине Драгана Ћирић, Милан Катић и Растко Мазић, спроводи два значајна пројекта:
01. Архитектонска инсталација [изложба и изведен пројекат] In Numbers//In Diagrams: lines of flight
http://www.superprostor.com/numbers-materijali-u-brojevima-linije-letenja/12036
https://dciricinnumberslinesofflight.tumblr.com/
02. Конкурсно решење за национални за павиљон Републике Србије на 14. архитектонском бијеналу у Венецији
Absorbing Modernism: Element
https://dciricabsorbingmodernityelement.tumblr.com/,
https://dciricelement04.tumblr.com/, https://dciricelement02.tumblr.com/

2010-2012.

“Studio V”
На позицији архитекте пројектанта/дизајнера, ради на програмима резиденцијалне архитектуре (виле, градске куће са
реконструкцијом и вишепородично становање), образовања и спорта, туристичких објеката и јавних простора
http://dciric1.tumblr.com/page/6
http://dciric1.tumblr.com/page/2
http://dciric1.tumblr.com/

2008-2011

i2i3
У оквиру дизајн тима (Татјана Карабеговић, Драгана Ћирић и Никола Степковић) усавршава области критичког дизајн
истраживања, индустријског дизајна и архитектонског дизајна кроз архитектонска конкурсна решења и прототип
решења
http://www.i2i3.tumblr.com/
http://dciricdesign.tumblr.com/

2006-2010

Активна на изради архитектонских пројеката по позиву и учешћа на архитектонским конкурсима
[link http://www.dciric1.tumblr.com/]
http://dciric1.tumblr.com/page/5

2006

Учествује у пројекту излагања на 10. Венецијанском бијеналу архитектуре са тимом Пројекат Београд
10th Venice Architectural Biennale: Cities, Architecture, and Society као члан дизајн тима;
Колатерални догађај: Transition:ism [Collateral Events], Scoletta di San Giovanni, Venice
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Комесар, Куратор, Аутор: Александар Јанковић; Ко-куратор, Аутор: Владимир Јовановић;
Дизајн ауторски тим: В. Јовановић, Г. Андрејин, Ј. Масникосић, И. Стефановић, В.М. Чолић, Д. Ћирић, Т. Цветковић,
С. Грујић, Д. Стојиљковић, Ч. Маравић, А. Јововић, Б. Стојановић, М. Обрадовић, З. Ивковић, О. Станковић, А. Ћировић,
И. Симић, A. Toшман, А. Гаврић и други
Организациони тим: В. Јовановић, М. Миловановић, З. Јусуфовић, Н. Петровић, С. Костић и други.
Медија тим: В. Поповић и други .
http://dciric1.tumblr.com/page/7
Ангажман на пројекту је обухватао 3 месеца концепцијске разраде, радионичких припрема и израде пројекта у
Београду, 2 месеца у Венецији од којих први претходно и током периода отварања као један од одговорних припадника
дизајн тима, док наредни током периода кооперација, догађаја и развоја пратећих програма и пројеката, укључујући и
стручна вођења кроз изложбу и представљени пројекат, у привременој испостави Пројекат Београд тима у Венецији,
2004

Студентска пракса, Никозија, Кипар
Компанија: Cyprus Land Development, Nicosia; Directоr-in-chief: Christos Christodoulou
Учествује на изради пројекта социјалног становања Тzeri; типологија: једнопородично становање, изградња у
континуалном низу.

03. АКАДЕМСКА И АКАДЕМСКО-ИСТРАЖИВАЧКА ПРАКСА
Академска и академско-истраживачка пракса
Академска пракса и искуство од 13 година на Архитектонском факултету Универзитета у Београду обухватала је
теоријски и пројектантски рад са студентима, истраживање и примену интердисциплинарних и ужих ахритектонских
дизајн методологија, теоријску систематизацију знања и тематских јединица из области архитектуре, предавања,
обликовање курикулума, учешће у формирању хрестоматија, селекцију и анализу литературе, осмишљавање и
координацију теоријског рада у студију, иницијативе у погледу иновација и примене нових знања стечених
усавршавањем и истраживањем.
Самостално усавршавање и истраживање спроводи изван факултетских ангажовања а што у значајној мери унапређује
и опредељује и академски рад и иницијативе. Учествујући на бројним конференцијама, конгресима и радионицама
излаже и употпуњује захтеве свог профила и планираних компетенција. Њен самостални ангажман на овом плану
доприноси и адекватнијим перформансама у настави, чему посебно придаје значај.
Међу догађајима које директно повезује са идејама примењеним у настави изван иновација на основу спроведеног ауторског
истраживачког рада, издваја: конференцију Resonate, Лисабон (Португал) 2018. године са темом која спаја архитектуру, инжењерство у
области акустике, теорију и истраживање звука и објеката намењених његовој репродукцији као различите типолошке форме
(https://www.resite.org/files/pr2-resonate-program-1-19-2018.pdf), након чега организује предавање, а затим и сарадњу са фестивалом
resonate у Београду априла 2018. године на ком студентима обезбеђује учешће – присуство предавањима, догађајима, по избору и
радионицама (предавачи и презентери конференције: Ruairi Glynn, Forensic Architecture, Mario Klingeman и дуги). Програм (радионица
Resonate-resonate) је био предложен као додатак настави на тему Музичка академија током пролећног семестра 2017/2018 године. 2018.
присуствује и догађају Conference art+science:makers 2018 у организацији Центра за промоцију науке и Факултета драмских уметности
у Београду и посећује Smart City Festival 2018 у Дому омладине. У оквиру семинара које посећује, а који посредно имају примену у
настави, издваја још: Јухани Паласма - Разговори са студентима 2014; и конференцију ISSUES? Discussions with Peter Eisenman /
ISSUES? Concerning the projects of Peter Eisenman одражану 2013. године.

Ангажман у настави обухватао је рад на: Основним академским студијама на 1. години (Простор и облик, Елементи
пројектовања) и 3. години (Студио 03б Вишепородично становање – Омнибус, Студио 03б - Архитектура и природа;
Студентско становање - СП4 Синтеза), Мастер академским студијама – Архитектура (Студио, Семинар и Радионица;
Мастер Теза, Мастер Пројекат и Завршни рад; Изборни предмети; теме у студијима: објекти културе, комерцијални
објекти, хибридни и територијални потези, инфраструктуре и комуникације, амбасаде, хотели, објекти образовања и
многи други) и Мастер академским студијама – Унутрашња архитектура.
(детаљан списак дат је у Прилогу 5)
Током периода рада на факултету, била је ангажована у Комисији за припрему акредитације према RIBA стандардима
- Процес RIBA акредитација 2014/15. године, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду и Комисији за унос
података - Пријемни испит 2014. године, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду.
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03. АКАДЕМСКА И АКАДЕМСКО-ИСТРАЖИВАЧКА ПРАКСА –резиме кроз периодизацију
http://www.arh.bg.ac.rs/?team=arh-dragana-ciric&pismo=lat

2006-2008

Сарадник у настави, студент-апсолвент Дипломских академских студија
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Основне академске студије (1. година)
Мастер академске студије (1. и 2. година)

2008-2012

Сарадник у настави, дипломирани инжењер архитектуре
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Основне академске студије (1. година)
Мастер академске студије (1. и 2. година)

2008-2017

Самостални истраживач, кандидат на докторским студијама

20172018/2019

Истраживач – регистрација (без изборне процедуре)
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
research code: 11234
ORCID: 0000-0001-5778-5599
http://ecris.sr.cobiss.net/public/jqm/rsr.aspx?lang=eng_sr&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=rsr&code2=auto&psize=10&
hits=2&page=1&count=1&search_term=Dragana%20Ciric&id=11324&slng=scr&order_by=

20122018/19

Асистент (3+3 године), од 2017. године асистент са докторатом (неформално, према прорачуну коефицијената)
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Основне академске студије (1. и 3. година, теоријска и практична настава)
Мастер академске студије - Архитектура (1. и 2. година: теоријска и практична настава – Студио, Семинар и предавања,
Радионица)
Мастер академске студије – Унутрашња архитектура
Рад на Архитектонском факултету Универзитета у Београду подразумевао је пуно и додатно радно ангажовање са
студентима на Основним и Мастер академским студијама, обухватајући и теоријско и практично знање, истраживање
и наставу. Током овог периода Д. Ћирић развија и употпуњује дизајн-истраживачку методологију укључујући
интердисциплинарне и кросдисциплинарне приступе архитектонским/просторним питањима кроз индивидуална
истраживања, остварујући изузетне вештине у систематизацији, презентацији и критичкој процени знања и доступних
информација. Активно учествује у развоју и унапређењу курикулума и у иновацијама у погледу програмирања и
формулисања пројектних задатака уводећи свеже савремене проблеме и пројектне теме проширеног поља
архитектуре у оквире наставе - селекцијом, евалуацијом, припремом и презентацијом дизајн тема, теоријских јединица
и литературе неопходних за дискусије, подржавајући и развијајући критичко мишљење. Нове методолошке форме
наставе и теме реализује и кроз кратка предавања од којих највећи број изводи у оквиру студија на првој години
Основних академских студија, односно предавња у оквиру семинара и изборних предмета на Мастер академским
студијама. Уз сагласност руководилаца студија, њена индивидуална истраживања су често примењивана и
представљана на различитим нивоима регуларних наставних програма укључујући и теоријску и пројектну
интерпретацију.
Иновације које уводи засноване су на аргументима увећане доступности различитих извора и литературе, размене
информација на интернационалном нивоу, и технолошког, друштвеног и културалног развоја и дигитализације у
последње две декаде чијим питањима се истраживачки сектор и нове генерације посебно баве у складу са својим
вештинама чинећи тиме покретачки импулс унапређења наставе.

2015

Учешће у комисијама
Комисија за припрему акредитације према RIBA стандардима - Процес RIBA акредитација 2014/15. године,
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Комисија за унос података - Пријемни испит 2014. године, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

2014
РАЗВОЈ КУРИКУЛУМА И
ПРОГРАМА НАСТАВЕ

2012-2018

Мастер академске студије
[2. година]
Примена индивидуалних истраживачких пројеката и методологија у наставној пракси, програмима и курикулумима
http://www.dciricmethodologies.tumblr.com/
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Мастер академске студије: 1. семестар, Студио, Семинар, Радионица
Мастер академске студије: 2. семестар: Мастер теза, Мастер пројекат, Завршни пројекат
2018/2019 Сонички свет: Невидљива архитектура београдске фортификације – програм и тема курикулума,
на позив руководиоца студија
Предавања: ‘resonate’: Кросдисциплинарност архитектуре, уметности, акустичком
инжењерства и музичких истраживања
2017/2018 Конатрапункт: Музичка академија, блок 13, Нови Београд
Методологија, истраживачки концепт и координација (тематска компетенција)
https://www.facebook.com/groups/127199921342094/
Додатни програм [resonate] Лисабон-Београд као комплемент регуларној настави; организује
присуство стручним конференцијама у циљу остварења компетенција за дату тематску област,
укључујући и учешће студената на појединим догађајима.
Предавања: ‘resonate’ извештај: (преглед и критички коментар у односу на теме
конференције Resonate, одржане фебруара 2018. године у Музеју уметности, архитектуре и
технологије (MAAT) у Лисабону којој је присуствовала)
[soundscapes] ‘resonate’ report: Cross-disciplinarity in Architecture, Art, Acoustic
Engineering and Music (review and critical commentary on the topics of the Conference)
Сарадња са фестивалом и конференцијом resonate одражаним априла 2018. године у Београду
организујући партиципацију студентима као гостима-слушаоцима
http://www.arh.bg.ac.rs/2018/06/06/saradnja-arhitektonskog-fakulteta-sa-festivalom-resonate2018/?pismo=lat
2017/2018 Оптикон: Селестијална динамика (Студио, Семинар) програм и тема курикулума, а на позив
одговорног руководиоца студија за предлог теме
Оптикон: Ефекат посматрача (Радионица)
Координација истрживачких концепата и методологије
https://www.facebook.com/groups/180800022470050/
Одржана предавања и презентације у оквиру семинара:
01. Географски пројекат архитектуре (Мапирање, динамички системи, локациона интелигенција
– просторно-стратешка анализа објеката опсерваторија)
02. Научне парадигме и историја дисциплинарних трансфера 1. део: (архитектура, математика,
физика, геометрија, астрономија, географија, музика)
03. Комплексност: динамичка дијаграматска архитектура
(као учесник конференције 5th International International Scientific Conference and Exhibition On
Architecture на коју су студенти позвани)
04. Динамика и комплексност локационе интелигенције: Питања дизајн стратегије
(као учесник конференцијског програма BAB 2017 Balkan Architectural Biennale International
Conference) – није реализовано због измена у распореду
2016/2017
2014/2015 Простори граница: реконструкција архитектонског пејзажа
E75-E70 [ 44°48′00″N 20°27′00″E /44°47′54″N 20°27′12″E]
Аутор курикулума и теме на основу истраживања спроведених
2014/2015 године (презентованих на конференцијама и публикованих)
“Architectural Bordering: Concepts, Models, and Principles”, 2015
”Disappearing Borders: Ethics of Power Invisibility”, 2015
адаптарани за академски контекст и дизајн истраживачке методологије у студију
2014/2015 Сингуларност(и): Соломон Р. Гугенхајм Београд
Методологоија, област истраживања и литература
Сингуларност(и): Колекција (радионица) – аутор и координатор
- на основу истраживачког теоријског рада и концепта изложбе „Сусрет/сукоб култура“ (The
Clash of Cultures) и питања преплитања историје, муезологије, уметности и архитектуре
(аквизиције уметничких и културних артефаката и питања власништва над њима, њиховог
порекла и настанка, културолошког и уметничког статуса, тржишног статуса и архитектуре као
оквира њиховог истраживања, излагања и чувања)
http://dciricclashofcultures.tumblr.com/
2012-2014 Теме рађене у студију – области које истражује додатно уз насловне задатке:
_Култура слободног времена (тема студија: Културни туризам)
_Музеологија, Културална политика, Уметничке колекције, Студије културе и архитектура (тема
студија: Музеј Соломон Р. Гугенхајм)
_Архитектура и дипломатија (тема студија: Амбасада)
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2008-2012

2008-2012 Учешће у формирању теоријских хрестоматија (избор чланака и теоријских дела) за рад у студију
_ Маргине и терминали (на основу дипомског рада); Критичка реконструкција – зграда Тех.
факултета; Урбана вила;

Основне академске студије
1. године [12 година радног искуства]
Интерна студијска предавања, онлајн координација и уређивање података
2013-2014

http://m24220research.tumblr.com/
http://m24227project.tumblr.com/

2014-2015

http://m21227research.tumblr.com/
http://m21227projects.tumblr.com/

2015/2016

https://www.facebook.com/groups/197743150556679/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/231231070556339/?ref=group_browse_new

2016/2017

https://www.facebook.com/groups/1386315994729158/?ref=group_browse_new

2017/2018

https://www.facebook.com/groups/118211092191706/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/199072134018637/?ref=group_browse_new

3. година – Студио
2016-2018

2017-2019

https://www.facebook.com/groups/2064104763652912/
Докторске студије
Методологија истраживања кроз пројекат (Дизајн истраживачка методологија)
Дизајн наука
Предлог курикулума и силабиса - на позив професора као пробна форма и предлог суплементарног материјала у
односу на поставке 2008-2019/2020 у складу са потребама новог процеса акредитације

04 ИСТРАЖИВАЧКА ПРАКСА И САМОСТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Истраживачка пракса
Истраживачки рад, концепте и резултате редовно презентује учешћем на бројним конференцијама и публикује у
зборницима и часописима међународног карактера. Међу најзначајнијима се налази дугогодишња сарадња (2014-2020.
године) са Конференцијом и изложбом О архитектури на којима је присутна и као учесник у обе секције са стручном
селекцијом и као позивни предавач (http://www.strand.rs/diagrammatics/). Бележи и знатан број гостовања у
иностранству презентујући уметничке и научне резултате и иницијативе (издвајајући Future Architecture Platform Fair
and Exchange, 2018, 2019, 2020, Ljubljana; Design Principles and Practices (Common Ground Research Network) и Diagrams
Conference са којом планира значајније конекције).
Током периода научног ангажовања, формирала је правце у којима остварује и планира даљи развој. Свака од области
подразумева и директну практичну примену кроз пројекте од којих су неки прошли фазу (техничког) доказа концепта.
Области интересовања и истраживања: 01. стратегија дизајн интелигенције, 02. дијаграматика, 03. простори
информација (дигиталне технологије), 04. проширена истраживања ''географског пројекта архиектуре'' у оквиру
ког су организовани подпројекти границе, геоархитектура, global eye(s), локациона интелигенција,
космополитика и космоскопски режими, 05. архитектонска/културална дипломатија, 06. просторни
записи/инскрипције и 07. интердисциплинарна истраживања – дизајн истраживачка лабораторија.
2019. добија позив од главног истраживача пројекта Speculative Urban Futures да као представник Србије узме учешће
у COST акцији за чију евалуацију се чекају резултати.
Публикације је могуће пратити на:
https://www.researchgate.net/profile/Dragana_Ciric/research
https://fvm.academia.edu/dciric
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04 ИСТРАЖИВАЧКА ПРАКСА И САМОСТАЛНИ ПРОЈЕКТИ – резиме кроз периодизацију
http://www.dciricresearchprojects.tumblr.com/

ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ
[предлози и развој] – © Драгана Ћирић, CC BY-NC-ND

2015-2018

01.

СТРАТЕГИЈА ДИЗАЈН ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ (У ДИЗАЈН ИСТРАЖИВАЊУ И НАУЦИ)
АРХИТЕКТОНСКА/ДИЗАЈН ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
(Докторска дисертација, 2017, стр. 431-532; садр. стр.ix) – © (истраживачка платформа – план:
патент/(мали) проналазак)
https://www.academia.edu/38556933/Diagrammatics_Design_Intelligence_Strategy_in_Design_Research_and_Science
https://www.academia.edu/30362519/Design-Data_Intelligence_Microhistories_and_Diagrammatic_Reasoning

2018

01a

ВИРТУЕЛНИ КОНЕКТОМ (VIRTUAL CONNECTOME) – дигитална мрежа дизајн мишљења (тех. решење)
https://www.academia.edu/37064443/Diagrammatics_of_Virtual_Connectome_Architecture_of_Digital_Memory-Scaping

2014-2018
2018-2019

02.

ДИЈАГРАМАТИКА [ДИЈАГРАМАТСКО МИШЉЕЊЕ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА]
Нова архитектонска писменост (Diagrammatics / New Spatial Literacy)
https://www.researchgate.net/project/DIAGRAMMATICS-SERIES-New-Architectural-Spatial-Literacy-SAJ-call-for-papers
http://saj.rs/1163-2/
https://www.academia.edu/40317200/Diagrammatics_the_field_of_convergence

2015-2018

03.

ДИГИТАЛНОСТ И ПРОСТОРИ / ПРЕДЕЛИ / ТЕРИТОРИЈЕ ИНФОРМАЦИЈА
(DIGITALITY AND DATASCAPES / DATA TERRITORIES)
http://competition.betacity.eu/en/proiecte/dijagramatika-data-prostor-design-intelligence-strategija-u-dizajn-istrazivanju-i-dizajnnauci/
http://futurearchitectureplatform.org/projects/62d0e6ec-44e6-4801-8f73-9d16b69cd673/
http://www.strand.rs/2018/05/05/diagrammatics/#more-432

Graphic material
http://dciricdiagramma.tumblr.com/
https://dciricdesignintelligence.tumblr.com/

2015

04.

ПРОШИРЕНА ИСТРАЖИВАЊА ''ГЕОГРАФСКОГ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ''
ГЕОАРХИТЕКТОНСКИ ОБРТ (Докторска дисертација, стр.593-607)
https://www.academia.edu/19504319/Extended_Research_in_Geographic_Project_of_Architectural_Theory_Geologics_Cartographies_Datascapes_and_Atmospheres

2007/2008
2015

04a

https://www.academia.edu/39464862/Exclusive_Territories_Free_Space_and_Island_Conditions
https://www.academia.edu/39464647/Cosmoscopic_and_Cosmopolitical_Principles_Extra-Space_StateCraft_and_Exclusive_Territories
https://www.academia.edu/19503517/Architectural_Bordering_Concepts_Models_and_Principles

04b
04c
04d
2017/2018

04e

04f
2017

2011-2015
2016

Границе, удаљене локације и простори који измичу системским регулативама (ексклузивне територије)

Гополитика и архитектура (Докторска дисертације, стр. 605-607)
Геопросторна истраживања, мапирање и картографија
Атмосфере и комплексни адаптивни динамички системи – природни системи и њихов утицај на
архитектуру
GLOBAL EYE(S) – научне конвергенције
Технологије глобалног мониторинга и сензорске технологије – архитектонска дизајн интеграција
https://www.researchgate.net/project/GLOBAL-EYES-Extended-Research-in-Geographic-Project-of-Architecture
Lокациона интелигенција (дизајн стратегија)
https://www.academia.edu/35714065/Location_Intelligence_Dynamics_and_Complexity_The_Questions_of_Des
ign_Strategy
https://vimeo.com/369772049

04g

Оптикон. Селестијална динамика (аутор курикулума, на позив за предлог теме и програма), примена у настави
Простори граница: Реконструкција архитектонског пејзажа (аутор курикулума, 2015 и 2017. године, на позив за предлог
теме и програма) примена у настави

05.
05a

АРХИТЕКТОНСКА / КУЛТУРАЛНА ДИПЛОМАТИЈА
The Clash of Cultures: Tracking objects of culture – Recollecting and Constructing
History and Material Values (Confirmation through Architectural Design – Museums as Agents of Cultural
Diplomacy) – Research Project written for a Demande de bourse d’etude post-doctoral - Musée du quai Branley,
Paris, France (2016)
https://www.academia.edu/34668156/Architectural_and_Cultural_Diplomacy_The_Clash_of_Cultures_Tracking_mapping_materi
al_objects_of_art_and_culture_and_their_recollection_through_architecture_Art_Collections_Genealogies_Novel_Construction_
Cultural_and_Architectural_identities_

2015 - …

05b.

“The Clash of Cultures” (Research project and Exhibition Concept (2015)
https://www.academia.edu/19505375/Clash_of_Cultures

12

2016-2017

06.

ПРОСТОРНЕ ИНСКРИПЦИЈЕ / ЗАПИСИ / КОДОВИ – ПРОСТОРНИ ДОКУМЕНТ (дисертација)
https://www.academia.edu/37142238/Scripts_and_Codes_of_Architectural_Design_Process_Disciplinary_Borders_and_Transfer
s_postdisciplinarity_diagrammatic_research_design_intelligence_strategy_microhistories_

2017-2019

06а.

Космографија, просторна графичка инскрипција – „граматика“, визуелна и дијаграматска семиотика
(kартографија, мапирање, дијаграм, нотација)

07.
07а.

КРОСДИСЦИПЛИНАРНЕ КОНВЕРГЕНЦИЈЕ
КОНВЕРГЕНЦИЈЕ архитектуре, математике, геонаука, астрономије, физике, хуманистичких наука и
уметности (на основу докторских истраживања – примењивано у настави 2015-2019. године)
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ДИЗАЈН ИСТРАЖИВАЧКА ЛАБОРАТОРИЈА - иницијатива
[нове технологије и експериментација]; дигиталне технологије
Пилот пројекат: Обухватне сензорне технологије – архитектонска системска интеграција и дизајн
Иницијатива дизајнистраживачке лабораторије и пилот пројекат Global Eye(s) - подпројекат Exo

07б.

https://www.academia.edu/41199575/Frequencies_Invisible_Architecture_Comprehensive_Sensing_Architectural_Integration_a
nd_Design_Architecture-Instrument_
https://vimeo.com/368229565
https://vimeo.com/368224357
https://vimeo.com/368214907
https://vimeo.com/369772049
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2615115&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissu
e%3d15115

08.

ФРЕКВЕНЦИЈЕ – НЕВИДЉИВА АРХИТЕКТУРА
Израда скале свих фреквенција-таласних дужина у односу на различите националне и интернационалне
стандарде и према додељеним корисничким доменима – дијаграматско решење: 2018-2019.
(тех.
решење) https://dciricglobaleyesfrequencies.tumblr.com/

summary
2019
2020

2019/
2018.

Speculative Urban Futures COST Action
Workgroups: Demography, Society, Mobility, Environment and Post-humanism
Main Proposer: Dr. Roger Paez i Blanch, Prof., Director and Research Leader at
ELISAVA Research, ELISAVA Univeristy
Invitation and proposal for the Post-humanism workgroup (with the possibility of
participation in others as well) as a Secondary Proposer (COST MP)
Frequencies: Invisible Architecture
(Comprehensive Sensing – Architectural Integration and Design)
Architecture-Instrument

2018

Virtual Connectome

2018.

Diagrammatics, http://dciricdiagramma.tumblr.com/

2018.

Eteroptopia, La Maddalena

2018.

Interdisciplinary Design Research Experimental Lab
new technologies (realised through Architecture-Instrument section)

2017.

Global Eye(s): Global Monitoring and Sensing Technologies – Architectural
Perspectives
Interdisciplinary Project
(Extended Research in Geographic Project of Architecture, 2015)

2017.

Architectural/Design Intelligence, https://dciricdesignintelligence.tumblr.com/
Virtual Connectome, https://dciricmicrohistoriesdiaseries02.tumblr.com/
Microhistories, https://dciricmicrohistories.tumblr.com/
(first starts in 2016, methodological contribution – developed in research methodology used in Ph.D Thesis)

2015.

Extended Research in Geographic Project of Architecture
Borders (2007, 2015)
Geospatial Research, Mapping, and Cartography (2013, 2014)

2015.

Architectural/Cultural Diplomacy
The Clash of Cultures: Tracking objects of culture – Recollecting and
Constructing History and Material Values
(Confirmation through Architectural Design – Museums as Agents of Cultural Diplomacy)
13

05 НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
https://fvm.academia.edu/dciric, http://dciricresearchprojects.tumblr.com/

Одабране публикације илуструју најзначајније резултате. Њихова открића, критичке позиције и садржај се често
преплићу са начином приступа настави. Са тенденцијом испитивања научне и теоријске линије у архитектури са
препознатљивим сензибилитетом према историјским референцама и оквирима у истој мери у којој и према
напредним савременим подстицајима, радови често покушавају да укину строгу разлику између филозофских,
научних и уметничких приступа преиспитујући их у контексту размене, заједничких циљева и задатака, покушавајући
истовремено реконекцију архитектонског истраживања, теорије и праксе адекватну савременом тренутку.
M70
2017

ОДБРАЊЕНА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
[6 поена]
Ћирић, Драгана. 2017. 'Записи' архитектонског дизајн процесса: дисциплинарне границе и трансфери, Докторска
дисертација (одбрањена 14. јула 2017. године), Београд: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
UDK. 72.01:001.891:001.2(043.3)
https://www.researchgate.net/publication/319122883_Scripts_and_Codes_of_Architectural_Design_Process_Disciplinary_Borders_and_Transfers

link 2: academia.edu profile
М70 УКУПНИ БРОЈ ПОЕНА
M20
M22

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ЧАСОПИСИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
M22 РАД У ИСТАКНУТОМ МЕЂУНАРОДНОМ ЧАСОПИСУ – Q2 (у својој области наука између 25% и 50%) [5 поена]
Ciric, D [изостављено због анонимности процеса научне рецензије]
чланак поново предат 24.02.2020; позитивна одлука донета 22.10.2020. (није увршћен у резултате због датума пријаве)
М(22)23 УКУПНИ БРОЈ ПОЕНА

M24
2020.

6

-

M24 РАД У (НАЦИОНАЛНОМ) ЧАСОПИСУ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
[3 поена]
Ћирић, Драгана. „Exo [global eye(s)]: Динамички респонзивни систем (Критички приказ пројекта, прототипа и излагачких
концепција)“. Архитектура и урбанизам 50, 2020, стр. 20-35.
Ćirić, Dragana. "Exo [global eye(s)]: Dynamic Responsive System (Critical Review of the Research Project, Prototype and
Exhibition Concepts)". Architecture and Urbanism 50, 2020, pp. 20-35.
број цитата: 0
ISSN 0354-6055 / eISSN 2217-8074 (Online)
UDK: 72.012:711.4
DOI: 10.5937/a-u0-25622
http://iaus.ac.rs/upload/download/arhitektura_i_urbanizam/AU50_iaus.pdf
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2615115&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d15115

2016.

Ćirić, Dragana. “Relational Logics and Diagrams: No-Scale Conditions“. Serbian Architectural Journal, Vol. 8, No. 3, 2016, pp.
388-425.
број цитата: 1 хетероцитат (у часопису SAJ ; није регистрован у WoS-у)
ISSN 1821-3952
UDK: 72.013
http://saj.rs/2017/09/20/2016-03/
https://www.academia.edu/33536632/Relational_Logics_and_Diagrams_No-Scale_Conditions

2013.

Vasiljević Tomić, D., Nikezić, A., and D. Ćirić. “Negotiating Cultural Identity through the Architectural Representation. Case study:
Foreign Embassy in Belgrade”, Facta Universitatis, Series:Architecture and Civil Engineering, Vol.11, No2, 2013, pp.113-124.
број цитата: 2 (+2) хетероцитата, 2 коцитата (на основу ResearchGate података; нису регистровани у WoS-у)
https://www.researchgate.net/publication/270470413_Negotiating_cultural_identity_through_the_architectural_representation_case_study
_Foreign_embassy_in_Belgrade/citations

ISSN 0345-4605
UDK: 725.125(497.11)=111
(М24 на основу Прилога 2 - Разврставање и начин навођења научноистраживачких резултата
Уколико постоји дилема који коефицијент M одговара датом часопису, бира се најповољнија класификација из периода од три године (година пре,
година публиковања и година после публиковања или две године пре публиковања и година публиковања) којим је за одређивање коефицијента М дато
право коришћења категорије М24 позивајући се на 2011. или 2014. годину, односно, по другој линији, на основу права да се позове на област у којој часопис
има највишу категоризацију у случају вишеструког рангирања, што је у овом случају област „Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха“ у
којој Facta 2013. године има категорију М24 (http://proref.rcub.bg.ac.rs/index.xhtml).

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4605/2013/0354-46051302113V.pdf
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2611499&page=0&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d11499

М24 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА
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M28b
2018

M28b УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА ОД МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА - ГОСТ УРЕДНИК
Ciric, Dragana. DIAGRAMMATICS series [Issues 1, 2, 3, 4]. SAJ (Serbian Architectural Journal),
http://saj.rs/1163-2/

[2.5 поена]

2019
2020
Issue 01: Spatial Scripts
History of Diagrammatics and Diagrammatology, Diagrammatic Literacy, Semiotics, Knowledge and World Construction
http://saj.rs/proba-1/
Issue 02: Diagrammatic Intelligence
Diagrammatic Thinking Strategies and Imagination: Intellectual and Intuitive/Counterintuitive Practice of Reasoning,
Representation, and Fabrication
http://saj.rs/proba-2/
Issue 03: Datascapes: Diagram, Code, Algorithm, and Archive
Digital Literacy, Syntax, and Aesthetics of Hybrid Architectural Media
http://saj.rs/proba-3/
Issue 04: Dynamics and Complexity: Diagrammatic Fields
Tracing Nonlinearity and Emergence
http://saj.rs/proba-4/
Issue 05:Practices
М28б УКУПНИ БРОЈ ПОЕНА – предлог за период од 1 године услед паузе (2018-2019)
M30
M31
2018.

2.5

ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА - КОНФЕРЕНЦИЈЕ
M31 ПРЕДАВАЊЕ ПО ПОЗИВУ СА МЕЂУНАРОДНОГ СКУПА ШТАМПАНО У ЦЕЛИНИ
[3.5 поена]
Ciric, D. "Diagrammatics of Virtual Connectome: Architecture of Digital Memory-Scaping". in Bogdanovic, R. (Ed.). GOING
DIGITAL: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in Digital Era - Third International Conference on Digital Age
Proceedings. Belgrade: STRAND – Sustainable Urban Society Associations, 2018, pp 109-135.
KEY SPEAKER
ISBN 978-86-99111-17-0
https://www.academia.edu/37064443/Diagrammatics_of_Virtual_Connectome_Architecture_of_Digital_Memory-Scaping
М31 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА

M32
2018.

3.5

M32 ПРЕДАВАЊЕ ПО ПОЗИВУ СА МЕЂУНАРОДНОГ СКУПА ШТАМПАНО У ИЗВОДУ
[1.5 поен]
Ciric, D. "Diagrammatics of Virtual Connectome: Architecture of Digital Memory-Scaping". in Bogdanovic, R. (Ed.). GOING
DIGITAL: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in Digital Era - Third International Conference on Digital Age
Book of Abstracts. Belgrade: STRAND – Sustainable Urban Society Associations, 2018, p. 30.
KEY SPEAKER
ISBN 978-86-99111-17-0
https://www.academia.edu/37064443/Diagrammatics_of_Virtual_Connectome_Architecture_of_Digital_Memory-Scaping
https://www.academia.edu/38782482/Book-abstracts?email_work_card=view-paper
М32 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА

M33
2019.

1.5

M33 САОПШТЕЊЕ СА МЕЂУНАРОДНОГ СКУПА ШТАМПАНО У ЦЕЛИНИ
[1 поен]
Ciric, Dragana (2019). "Cosmoscopic and Cosmopolitical Principles: Extra-Space/State-Craft and Exclusive Territories". In:
Bogdanovic, R. (Ed.). On Architecture: Challenges in Architecture, Urban Design and Art - Proceedings. Belgrade: STRAND, pp.
16-35.
ISBN 978-86-89111-21-7
https://www.academia.edu/39464647/Cosmoscopic_and_Cosmopolitical_Principles_Extra-Space_State-Craft_and_Exclusive_Territories

2019.

Ciric, D. (2019). "Exclusive Territories: 'Free Space' and 'Island Conditions' ". In Bogdanovic, R. (Ed.). On Architecture:
Challenges in Architecture, Urban Design and Art - Proceedings. Belgrade: STRAND, pp. 47-66
ISBN 978-86-89111-21-7
https://www.academia.edu/39464862/Exclusive_Territories_Free_Space_and_Island_Conditions

2017.

Ciric, Dragana. “Location Intelligence Dynamics and Complexity: The Questions of Design Thinking Strategy”. BAB 2017
Conference Proceedings [draft]
ISBN
https://www.academia.edu/35714065/Location_Intelligence_Dynamics_and_Complexity_The_Questions_of_Design_Strategy

15

2017.

Ciric, Dragana. “Complexity: Dynamic Diagrammatic Architectures”. in Bogdanovic Ruzica (Ed.). Fifth International Conference
and Exhibition "On Architecture" with International Multimedia Event: Conference Proceedings. Belgrade: STRAND - Sustainable
Urban Society Association, 2017, pp. 29-50
ISBN 978-86-99111-16-3
https://www.academia.edu/35426948/Complexity_Dynamic_Diagrammatic_Architectures

2016

Ciric, Dragana. "Design-Data Intelligence: Microhistories and Diagrammatic Reasoning", in Bogdanovic, Ruzica (Ed.).
International Scientific Conference and Exhibition "Scale of Design: From Micro to Macro" Conference Proceedings, Belgrade:
STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2016, pp.155-171
број цитата: 1 хетероцитат (тренутно није регистрован у WoS-у)
Moktefi, Amirouche. 2020. “Historio-Graphy.” In: Diagrammatic Representation and Inference - 11th International
Conference, Diagrams 2020 Tallinn, Estonia, August 24–28, 2020 Proceedings, edited by Ahti-Veikko Pietarinen, Peter
Chapman, Leonie Bosveld-de Smet, Valeria Giardino, James Corter and Sven Linker, London: Springer, pp. 511-514
URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-54249-8.pdf)
ISBN 978-86-89111-14-9
https://www.academia.edu/30362519/Design-Data_Intelligence_Microhistories_and_Diagrammatic_Reasoning
https://www.researchgate.net/publication/312153620_Design-Data_Intelligence_Microhistories_and_Diagrammatic_Reasoning/citations

2016.

Ciric, D. “Disappearing Borders: Ethics of Power Invisibility”, in Bogdanović, Ružica (Ed.). Going Digital: Innovation in Art,
Architecture, Science and Technology - Conference Proceedings, Belgrade: Sustainable Urban Society Association – STRAND,
2016, pp. 91-107.
ISBN 978-86-89111-12-5
https://www.academia.edu/25853920/Disappearing_Borders_Ethics_of_Power_Invisibility

2015.

Ciric, D. “Architectural Bordering: Concepts, Models, and Principles”, in Bogdanović, R. (Ed.). 3rd International Conference and
Exhibition On Architecture “Reworking the City Through New Architecture” – Conference Proceedings. Belgrade: STRAND Sustainable Urban Society Association, 2015, pp.36-54.
ISBN 978-86-89111-10-1
https://www.academia.edu/19503517/Architectural_Bordering_Concepts_Models_and_Principles

2014.

Ciric, D. “Architectural Design Process: Diagrammatic Turn.” In Bogdanović, Ružica (Ed.). 2nd International Conference and
Exhibition On Architecture “Facing the Future” - Proceedings, Belgrade: STRAND – Sustainable Urban Society Association,
2014, pp.151-167.
ISBN 978-86-89111-06-4 (CD – pdf izdanje)
COBISS.SR-ID 211526924
https://www.academia.edu/9739131/Architectural_Design_Process_Diagrammatic_Turn

2013

Vasiljević, D, Nikezić, A, Janković, N. and Ćirić D. “Blog on Trial: Exposed Field in Architectural Education“. International
Conference and Exhibition On Architecture - Conference Proceedings, Belgrade: STRAND – Sustainable Urban Society
Association, 2013, pp. 536‒545.
ISBN 978-86-89111-04-0 (full paper)

2013

Ristic-Trajkovic J, Stojiljkovic, D. and Ciric, D, “Transformation of Modern Urban Space of New Belgrade in the Conditions of the
Post-Socialist Transition and Sustainable Development”. 12th International Docomomo Conference: The Survival of Modern From Coffee Cup to Plan, Espoo: Docomomo Finland, 2013, pp. 381-387.
(ISBN 978-952-93-2300-5, paperback)
(ISBN 978-952-93-2301-2, PDF)
број цитата: 1 коцитат (подаци из УБ „Светозар Марковић“, регострован у WoS-у), у:
Djokic, V., Ristic Trajkovic, J., Furundzic, D., Krstic, V. I D. Stojiljkovic. 2018. “Urban garden as lived space: Informal
gardening practices and dwelling culture in socialist and post-socialist Belgrade.” Urban Forestry & Urban Greening,
Vol. 30, pp. 247-259; DOI: 10.1016/j.ufug.2017.05.014 Published: MAR 2018
М33 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА

M34
2019.
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M34 САОПШТЕЊЕ СА МЕЂУНАРОДНОГ СКУПА ШТАМПАНО У ИЗВОДУ - АПСТРАКТ
[0.5 поена]
Ciric, Dragana (2019). “Frequencies: Invisible Architecture (Comprehensive Sensing – Architectural Integration and Design)
[Architecture-Instrument]”. In Bogdanovic, R. (Ed.) On Architecture: Challenges in Architecture, Urban Design and Art –
Exhibition Book. Belgrade: STRAND, 2019, p. 11
https://www.academia.edu/41199575/Frequencies_Invisible_Architecture_Comprehensive_Sensing_Architectural_Integration_and_Design_Architecture-Instrument_

16

2019.

Ciric, Dragana (2019). "Digital Spatial Diagrammatics: Space and Information in the Age of Strategic Design Intelligence”. 15th
Annual Estonian Philosophy Conference The Digital Society: Philosophical Perspectives
Tallinn University of Technology, Estonia. 30-31 August 2019, pp.5-6
https://www.academia.edu/40317053/Digital_Spatial_Diagrammatics_Space_and_Information_in_the_Age_of_Strategic_Design_Intelligence_datascapes_

2019.

Ciric, Dragana (2019). "Cosmoscopic and Cosmopolitical Principles: Extra-Space/State-Craft and Exclusive Territories". In:
Bogdanovic, R. (Ed.). On Architecture: Challenges in Architecture, Urban Design and Art - Proceedings. Belgrade: STRAND, p.
17
ISBN 978-86-89111-20-0
http://www.strand.rs/2019/abstracts.pdf

2019.

Ciric, D. (2019). "Exclusive Territories: 'Free Space' and 'Island Conditions' ". In Bogdanovic, R. (Ed.). On Architecture:
Challenges in Architecture, Urban Design and Art – Book of Abstracts. Belgrade: STRAND, p. 18
ISBN 978-86-89111-20-0
http://www.strand.rs/2019/abstracts.pdf

2019.

Ciric, Dragana. “Diagrammatics: Design Intelligence Strategy in design Research and Science” –Thirteenth International
Conference on Design Principles & Practices: Design + Context, St Petersburg, Russia. Champaign Illinois: Common Ground
Research Network, 2019, p.109
https://cgscholar.com/cg_event/events/G19/proposal/37015
https://www.academia.edu/38556933/Diagrammatics_Design_Intelligence_Strategy_in_Design_Research_and_Science

2018.

Ciric, Dragana. “Diagrammatics: Data/Information and Knowledge Articulation, Critical Legacy, and the Current Status of Digitally
and Designerly Intelligent Strategy/Register/Regime of Reasoning and Representation”
Course “Notation, Algorithm, Criticism: Towards a Critical Epistemology of Architecture”, IUC,
CAAS, UNIRI, Dubrovnik, September 17-22, 2018
https://www.iuc.hr/course-details.php?id=1134
http://cas.uniri.hr/notation-algorithm-criticism-towards-a-critical-epistemology-of-architecture/

2018.

Ciric, D. "Diagrammatics of Virtual Connectome: Architecture of Digital Memory-Scaping". in Bogdanovic, R. (Ed.). GOING
DIGITAL: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in Digital Era - Third International Conference on Digital Age
Proceedings. Belgrade: STRAND – Sustainable Urban Society Associations, 2018, p.

2017.

Ciric, Dragana. “Location Intelligence Dynamics and Complexity: The Questions of Design Thinking Strategy”. ", in Mrdjenovic,
Tatjana (Ed.). International Conference: "Balkan Patterns in Urbanism and Architecture: Challenges". Belgrade: Faculty of
Architecture, 2017, p.49
http://bab.rs/wp-content/uploads/2017/05/BAB-2017_Book-of-Abstracts.pdf
http://bab.rs/wp-content/uploads/2017/05/BAB17_Conference_Agenda_Final-1.pdf

2017.

Ciric, D. Datascapes [Design Intelligence Strategy], in Stratimirovic, T. (Ed.). BAB 2017 New Patterns in Architecture and
Urbanism: Exhibition Catalogue, 18-24th December 2017. Belgrade: Balkan Architectural Biennale, 2017, p.22
BAB Balkan Architectural Biennale 2017: New Patterns in Architecture and Urbanism.
18-24 December 2017, Faculty of Diplomacy and Security, Belgrade
Architectural Exhibition, Presented project: Datascapes [Design Intelligence Strategy
3rd award Urbanism
http://dciric1.tumblr.com/post/168674100141/datascapes-bab-exhibition-2017
ISBN

2017.

Ciric, D. “Microhistories: Advanced Design Intelligence Research Project”, in Mijsilovic, M., Stamenovic, P., Morosan, M. (Ed.),
Outside: Self-Initiated Projects - Exhibition Catalogue. Belgrade: Čigoja štampa, 2017, pp.56-57
ISBN

2017.

Ciric, Dragana. “Complexity: Dynamic Diagrammatic Architectures”. in Bogdanovic Ruzica (Ed.). Fifth International Conference
and Exhibition "On Architecture" with International Multimedia Event - Book of Abstracts. Belgrade: STRAND - Sustainable Urban
Society Association, 2017, p.14.

2017.

Ciric, Dragana. “Diagramma”. in Bogdanovic Ruzica (Ed.). Fifth International Conference and Exhibition "On Architecture" with
International Multimedia Event – Exhibition Book. Belgrade: STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2017, p.41.
Exhibition Poster and Abstract
Recognition for Innovation in Architecture - M102/104
http://strand.rs/2017/architecture/exhibition/competition-results/
http://dciric1.tumblr.com/post/168673877601/diagramma-diagrammadatascapes-metacognitive
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http://dciricdiagramma.tumblr.com/
video: [di] diagramma / microhistories: line 24, https://vimeo.com/235483140
video: [di] diagramma [00], https://vimeo.com/233836094
https://dciricmicrohistoriesdiaseries02.tumblr.com/
https://dciricmicrohistoriesdiaseries03.tumblr.com/

2016.

Ciric, Dragana. "Design-Data Intelligence: Microhistories and Diagrammatic Reasoning", in Bogdanovic, Ruzica (Ed.).
International Scientific Conference and Exhibition "Scale of Design: From Micro to Macro" Book of Abstracts, Belgrade: STRAND
- Sustainable Urban Society Association, 2016, p. 25
ISBN 978-86-89111-13-2

2016.

Ciric, Dragana. "Design-Data Intelligence", in Bogdanović, Ružica (Ed.). International Scientific Conference and Exhibition "Scale
of Design: From Micro to Macro" Exhibition Book. Belgrade: STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2016, p. 62
ISBN 978-86-89111-13-2
Exhibition Poster and Abstract
https://www.academia.edu/30162415/Design-Data_Intelligence
https://dciricdesignintelligence.tumblr.com/post/156712591455/digital-memory-palace-design-intelligence

2016.

Ciric, D. “Disappearing Borders: Ethics of Power Invisibility”, in Bogdanović, R. (Ed.). Going Digital: Innovation in Art, Architecture,
Science and Technology - Book of Abstracts, Belgrade: STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2016, p. 32
ISBN 978-86-89111-11-8

2015.

Ciric, D. “Architectural Bordering: Conceptual Frameworks and Principles”, in Bogdanović, R. (Ed.). 3rd International Conference
and Exhibition On Architecture: Reworking the City Through New Architecture - Book of Abstracts, Belgrade: STRAND -Sustainable Urban Society Association, 2015, p.33.
ISBN 978-86-89111-09-5

2015.

Ciric, D. “Extended Research in Geographic Project of Architectural Theory: Geo-logics, Cartographies, Datascapes and
Atmospheres”. in Bogdanović, R. (Ed.). 3rd International Conference and Exhibition On Architecture: Reworking the City Through
New Architecture, Book of Abstracts. Belgrade: STRAND -Sustainable Urban Society Association, 2015, p. 37.
ISBN 978-86-89111-09-5

2015

Ciric, D.,”The Clash of Cultures” (Research project and exhibition concept). in Bogdanovic, R. (Ed.). On Architecture: Reworking
the City through New Architecture Exhibition Book. Belgrade: Sustainable Urban Society Association – STRAND, 2016, p.32
ISBN 978-86-89111-09-5
https://www.academia.edu/19505375/Clash_of_Cultures
http://dciric1.tumblr.com/page/3
http://dciricclashofcultures.tumblr.com/

2014.

Ciric, D., Katic, M., and R. Mazic. ”In Numbers: Lines of Flight”. in Bogdanovic, R. (Ed.). International Exhibition On Architecture
“Facing the Future” – Exhibition Book. Belgrade: STRAND, 2014, p. 44-45.
Architectural Installation – Poster Presentation and Abstract (Exhibition Section)
presentation and the exhibition, Univerity Library “Svetozar Markovic”
(Authors:D. Ciric, M. Katic, R. Mazic; Production Support: D. Vasiljevic Tomic (Faculty of Architecture, Serbian Chamber of
Commerce)
ISBN 978-86-89111-05-7
https://www.academia.edu/9738938/Architectural_Installation_In_Numbers_lines_of_flight
http://dciric1.tumblr.com/page/4
http://dciricinnumberslinesofflight.tumblr.com/

2014.

Ciric, D. “Architectural Design Process: Diagrammatic Turn”, in Bogdanović, Ružica (Ed.). 2nd International Conference and
Exhibition On Architecture “Facing the Future” - Book of Abstracts, Belgrade: STRAND – Sustainable Urban Society Association,
2014, p. 39
ISBN 978-86-89111-05-7

2012.

Ristic-Trajkovic J, Stojiljkovic, D. and Ciric, D, “Transformation of Modern Urban Space of New Belgrade in the Conditions of the
Post-Socialist Transition and Sustainable Development”. 12th International Docomomo Conference: The Survival of Modern From Coffee Cup to Plan – Book of Abstracts, Espoo: Docomomo Finland, 2012, p. 79.
ISBN 978-952-93-0935-1

2006.

Project Belgrade [Multidisciplinary Project and Team], 10th Venice Architectural Biennale: Cities, Architecture, and Society,
Transition:ism [Collateral Events], Scoletta di San Giovanni, Venice
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Comissioner: A. Jankovic; Co-Curator: V. Jovanovic; Design Team: V. Jovanovic, G. Andrejin, I. Masnikosic, I. Stefanović, V. M.
Colic, D. Ćirić, T. Cvetkovic, S. Grujić, D. Stojiljkovic, C. Maravic, A. Jovovic, B. Stojanovic, M. Obradovic, Z. Ivkovic, O.
Stankovic, A. Ćirović, I. Simić, A. Tosman, A. Gavric, et.al.; Organization Team: V. Jovanovic, M. Milovanović, Z. Jusufović,
N.Petrović, S. Kostić, et.al.; Media Team: V. Popovic, et.al.
Reference:
Jankovic, A. (Project Belgrade). 2006. “Transition-ism”. 10th International Architecture Exhibition: Cities, Architecture, and Society
Vol. II – Participating Countries and Collaeral Events (Part Collateral events). Venice: Fondazione La Biennale di Venezia,182-183
ISBN
М34 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА
M35
2020.

2019.

2019.

2019.

2019.

2019.

2018.

21 х 0.5

10.5

АУТОРИЗОВАНЕ ДИСКУСИЈЕ, ПРЕДАВАЊА, РАДИОНИЦЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
[0.3 поена]
exo: architecture/instrument, Comprehensive Sensing – Architectural Integration and Design
http://futurearchitectureplatform.org/projects/c4724bb6-ecee-45d5-9568-c1a34318bee0/
Future Architecture Platform 2020 – Future Architecture Fair, MAO, Ljubljana
2020 Future Architecture Fair Sessions
Lounge area, Southern hall, Museum of Architecture and Design (MAO), Ljubljana, 13 February 2020
Session Participants: School of Waters - Mediterranea 19 (IT), Denise Araouzou; Creative Food Cycles (DE), Sabrina
Sposito and Emanuele Sommariva; off_gallery graz (AT), Erika Petrić; Architectural Thinking School for Children (BLR), Elena
Karpilova and Alexander Novikov; Dragana Ćirić (SRB); Lemonot UK (GB), Sabrina Morreale and Lorenzo Perri; Monique
Besten (NL); DesignWanted (IT), Fabio Colturri; Sadia Mounata (DE); Book launch, Distributed Design Market Platform (EU),
Kate Armstrong; BETA CITY (ROU), Alexandra-Maria Rigler, Alexandra Trofin, David Dumitrescu, Romina Popescu and
Roland Rigler; A3 - Ateliê Academia de Arquitectura (PT), Ana Antunes Perdigão; MELEEM Skopje (MK), Sara Simoska.
http://futurearchitectureplatform.org/journal/43/future-architecture-fair-2020/
Ciric, Dragana (2019). "Digital Spatial Diagrammatics: Space and Information in the Age of Strategic Design Intelligence”. 15th
Annual Estonian Philosophy Conference The Digital Society: Philosophical Perspectives
Tallinn University of Technology
Session Chair: Raul Veede
31 August 2019, Tallinn University of Technology, Group of Philosophy of Science and Technology
Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance, Tallinn, Estonia
https://www.academia.edu/40317053/Digital_Spatial_Diagrammatics_Space_and_Information_in_the_Age_of_Strategic_Design_Intelligence_datascapes_
https://www.ttu.ee/news/news-2/institutes-2/ragnar-nurkse-department-of-innovation-and-governance-3/workshop-august-28-mathematics-and-imagination/
Ciric, Dragana. (2019) "Diagrammatics, the field of convergence”, Workshop: Mathematics and Imagination
28 August 2019, School of Business and Governance, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
Invitation: Dr Amirouche Moktefi, School of Business and Governance, Tallinn University of Technology
Session Moderator: Olga Graf
Workshop Participants: Gerhard Heinzmann, Fabrice Pataut, Leticia Vitral, Dragana Ciric, Yacin Hamami, Kate Mccallum,
Olga Graf, Natalia Nikiforova
https://www.academia.edu/40317200/Diagrammatics_the_field_of_convergence
Ciric, Dragana. "Cosmoscopic and Cosmopolitical Principles: Extra-Space/State-Craft and Exclusive Territories" and "Exclusive
Territories: Free Space and Island Conditions "
June 8, 2019, Faculty of Architecture – Belgrade University
http://www.strand.rs/2019/program.pdf
Ciric, Dragana. “Diagrammatics: Design Intelligence Strategy in design Research and Science”, Thirteenth International
Conference on Design Principles & Practices: Design + Context, St Petersburg, Russia
2 March 2019, Parallel Sessions, St. Petersburgh University – Mikhalskaya Dacha Campus, St. Petersburgh, Russia
Vitrual Poster (regular) + Presentation (additional) with conversations
[18Hz]
Orbi[thing]: Personal remote/close-up sensing instrument and architecturally integrated networks
https://futurearchitectureplatform.org/projects/7d17e2f0-8ebd-4cfd-bf72-954d2cfe613a/
Future Architecture Platform 2019 - Future Architecture Fair - Pitch Cocktails.
14th February 2018, MAO, Ljubljana. Slovenia
Moderator: Milan Dinevski
Participants/Presenters: Architectuul (Berlin), ACT Arts (Malta, Valetta), Ringscape (Vienna), MistoDiya / Metalab – urban
project (Kyiv), Zuecca Project Space (Venice), MakeCity (Berlin), Fab Lab Ioannina (Ioannina), Creative Food Cycle
(Hannover), Faculty of Architecture (TU Brno, Brno), Patrícia Mesquita (Lisbon), Dragana Cirić (Belgrade), Studioarch4
(Tirana), Outsider (Ljubljana), DeltaLab / Rijeka 2020 (Rijeka)
2018 Creative Exchange, Museum of Architecture and Design (MAO) Ljubljana, 13–15 February 2019
https://futurearchitectureplatform.org/projects/7d17e2f0-8ebd-4cfd-bf72-954d2cfe613a/
http://mao.si/Event/Future-Architecture-Fair-2019.aspx
Panel Discussion
KeynoteTalks – Case Netherlands
#ARCHITECTURE
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2018

2018

2018.

2018.

2017.

2016.

2014.

2014.

Going Digital: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in Digital Era – 3rd International Conference on Digital Age
December 14, 2018, Gallery of Serbian Academy of Arts and Sciences
Frank van der Hoeven, Milena Ivković, Dejan Grba, Nataša Jankovič, Dragana Ćirić, Snežana Zlatković, Dragana
Nikolajević, Moderator: Nataša Janković
Eterotopia
La Maddalena, Sardegna, September 22-30, 2018
Final Team Workshop Presentation, September 29, 2018
Team Outpost: Theme: La Maddalena Archipelago Fotresses – geographic and territorial, urban and architectural
analyses; Punta Villa as a specific case-study project for spatial intervention and programmatic proposal
with Enorme Studio, Rosio Pina Isla, Madrid, Spain (Moderator) and Pietro Bonanno, Italia (Advisor)
Marco Cappellazzo, Dragana Ciric, Pietro Fiori, Vaggy (Evangelia) Georgali, Elena Gualandi, Martin Kunc, Eleonora Rieti,
Liudmila Slivinskaya, Polina Veidenbakh
Moderators: (Organization and Concept) Elena Sofia Congiu, Matteo De Francesco, Federico Di Trani, Filippo Dozzi, Diana
Ferro, Carlotta Franco, Samanta Sinistri, Miki Sordi, Giuditta Trani, Mara Usai
Notation, Algorithm, Criticism: Towards a Critical Epistemology of Architecture
Dubrovnik, September 17-21th 2018
Moderator: Natasa Jankovic
Critical Reading Group Session: On a Search for ‚the' Digital in Architecture
(Moderators: Prof. Lidia Gasparoni, Klaus Platzgummer)
http://cas.uniri.hr/wp-content/uploads/2018/09/DBV_SS_resume.pdf
Ciric, D. "Diagrammatics of Virtual Connectome: Architecture of Digital Memory-Scaping". Third International Conference on
Digital Age. Belgrade (Keynote Speaker)
June 8, 2018, Faculty of Architecture, Room 254, Belgrade
http://www.strand.rs/2018/05/05/diagrammatics
Diagramma
https://futurearchitectureplatform.org/projects/62d0e6ec-44e6-4801-8f73-9d16b69cd673/
Future Architecture Platform 2018 - Future Architecture Fair - Pitch Cocktails Presentations
15th February 2018
Moderator: Milan Dinevski
Participants/Presenters: Dudok Architectuur Centrum Hilversum (Amsterdam), Malta Design Week (Valetta), DVARP, Kotor
APSS (Kotor), Architectuul (Berlin), Tbilisi Architecture Biennial, TORINOSTRATOSFERICA (Torino), CIRCOLO-A (Genova),
Eventually Made (Rotterdam), Royal Academy of Arts - Architecture programme (London), CAMP – Center for architecture
and urban planning (Prague), MakeCity (Berlin), Faculty of Architecture Brno University of Technology, Istanbul Walkabouts,
Dragana Ciric
2018 Creative Exchange, Museum of Architecture and Design (MAO) Ljubljana, 15 – 17 February 2018
https://futurearchitectureplatform.org/programme/43/creative-exchange-2018/
Ciric, D. “Complexity: Dynamic Diagrammatic Architectures”. Fifth International Conference and Exhibition "On Architecture" with
International Multimedia Event.
December 9, 2017, Faculty of Architecture, Room 254, Belgrade
http://www.strand.rs/2017/architecture/program.pdf
Ciric, Dragana. "Design-Data Intelligence: Microhistories and Diagrammatic Reasoning". International Scientific Conference and
Exhibition "Scale of Design: From Micro to Macro"
December 2, 2016, Serbian Academy of Sciences and Arts, Galery of Science and Technology, Belgrade
http://www.strand.rs/micromacro/micromacro-program.pdf
Ciric, D. “Architectural Design Process: Diagrammatic Turn”. 2nd International Conference and Exhibition On Architecture “Facing
the Future”
December 2, 2014, Gallery of Science and Technology - Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade
http://www.strand.rs/future/program.pdf

Juhani Pallasmaa – Student Talks (PhD Workshop)
Faculty of Architecture, Belgrade University
М35 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА

M40
M45
2017

2014.

4.5

МОНОГРАФИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
МОНОГРАФСКА СТУДИЈА / ПОГЛАВЉЕ У МОНОГРАФИЈИ (ЗБОРНИКУ / КАТАЛОГУ)
[1.5 поен]
Ćirić, Dragana. „Povodi“, u Nikezić, A, Raković, A., Kordić, M. i M. Grbić (Ur.). „Koliko snage imam ja koliko sna“ – Katalog
dokumenata o kreativnim praksama. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, str. 11-17.
ISBN 978-86-7924-187-0 (врста грађе – зборник; ц) Архитектура – Мултидисциплинарни проступ - Зборници)
критички погледи / критика (критички уводник)
Ciric, Dragana, D., Katic, M., and R. Mazic (Eds.). In Numbers/In Diagrams. lines of flight. (Architectural Installation, Ciric, D.,
Katic, M., and R. Mazic). Belgrade: Faculty of Architecture Belgrade University, 2014
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ISBN 978-86-7924-122-1
https://issuu.com/d20125/docs/in_numbers_lines_of_flight._katalog?utm_source=conversion_
success&utm_ampaign=Transactional&utm_medium=email
http://dciricinnumberslinesofflight.tumblr.com/
http://www.superprostor.com/numbers-materijali-u-brojevima-linije-letenja/12036
M40 УКУПНИ БРОЈ ПОЕНА
M60
M68
2009

2009

ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ НА СКУПОВИМА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
ПРЕВОДИ
[2 поена]
Bernard Čumi [Bernard Tschumi], „Arhitektonski paradoks“, u Bojanić P, Đokić V. i Blagojević Lj (ud), prevod Dragana Ćirić,
Danica Stojiljković Korektura: Srdjan Marlović, Dejan Todorović i Anita Ztnić. Teorija Arhitekture i urbanizma, Beograd:
Arhitektonski fakultet, 2009, str. 207-218
Prevod teksta: Bernard Tschumi, “The Architectural Paradox”; “The Questions of Space”, Architecture and disjunction, London:
Routledge, 1995, str. 12-29.
ISBN 978-86-7924-031-6
Viole-le-Dik, Ožen-Emanuel [Eugèn Emmanuel Viollet –le-Duc]. „Argumentovani rečnik (1854-1868)“. u Bojanić P, Đokić V. i Lj.
Blagojević (ur), Prevod Srđan Marlović, Korektura A. Balaban, D. Ciric, M. Erceg, D. Stojiljkovic, Teorija Arhitekture i urbanizma,
Beograd: Arhitektonski fakultet, 2009, str.27-30
ISBN 978-86-7924-031-6
М68 УКУПНИ БРОЈ ПОЕНА

M80
M85
2019

2018-

2016-

3

4

ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА (индустријски дизајн/архитектонски дизајн)
НОВО ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ (није комерцијализовано)
2
прототип динамичког (кинетичког) респонзивног архитектонског система
01. архитектонска (просторна) интеграција и дизајн обухватних сензорсних, софтверских, комуникацијских и механичких
функција) – „архитектура-инструмент“
exo: архитектура-инструмент - кинетичка инсталација (тактичко сценирање у уметничком регистру) и објект-прототип
(детекција и аналитика у научном регистру) уз пројекат системског решења;
02. методолошка прототипизација развоја и координације истраживачког експерименталног пројекта и програма рада
дизајн истраживачке лабораторије
https://vimeo.com/368214907, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2020/0354-60552050020Q.pdf
интерактивна отворена скала (дијаграм) фреквенција, домена оперативности уређаја и одређених процеса, и
њихове активности
01. израда структуре, подела и унос основних података (дијаграм изложен у оквиру већег броја изложби)
02. дигитализација и примена интерактивног формата
истраживачка стратегија и методологија система дизајн интелигенције – design intelligence strategy/system
истраживачка методологија и платформа за рад са подацима, информацијама и релевантним изворима заснована на 11
критеријума и метода (принципа); прототипизирана и примењена кроз индивидуална истраживања и докторат; ауторски
истраживачки пројекат и предавачки програм.
01. први нацрт: https://www.academia.edu/30362519/Design_Data_Intelligence_Microhistories_and_Diagrammatic_Reasoning I 2016
02. друга фаза: докторска дисертација „Записи архитектонског дизајн процеса: дисциплинарне границе и трансфери“
стр. 37-54, 351-534: примена метода (CC BY-NC-ND)
I 2017
https://www.academia.edu/37142238/Scripts_and_Codes_of_Architectural_Design_Process_Disciplinary_Borders_and_Transfers_postdiscipli
narity_diagrammatic_research_design_intelligence_strategy_microhistories_
https://vimeo.com/233836094
https://vimeo.com/235483140

03. рафинирање методолошких поставки и покретање пројекта Дијаграматика
I 2018
_ Diagrammatics, SAJ series
_ Diagrammatics of Virtual Connectome: Architecture of Digital Memory-Scaping
_ Diagrammatics: Data/Information and Knowledge Articulation, Critical Legacy, and the Current Status of Digitally and
Designerly Intelligent Strategy/Register/Regime of Reasoning and Representation”, Course “Notation, Algorithm, Criticism:
Towards a Critical Epistemology of Architecture”, IUC, CAAS, UNIRI, Dubrovnik, September 17-22, 2018
https://vimeo.com/438134603

03. трећа унапређена фаза: Diagrammatics: Design Intelligence Strategy in Design Research and Science

I 2019

https://www.academia.edu/38556933/Diagrammatics_Design_Intelligence_Strategy_in_Design_Research_and_Science

2016-

2011

04. план четврте фазе: чланак, системско решење (прототип и патент)
трагачка платформа заснована на локационој интелигенцији која прати културалне, уметничке и архитектонске
артефакте, податке (основне идентификационе и историјске) са применом у сфери едукације
(није било детаљније разраде)
санке 2, прототип (индустријски дизајн)

21

2012

2013

дизајн тим: Татјана Карабеговић, Драгана Ћирић, Никола Степковић (i2i3)
експертиза машинског инжењерства и фабрикација: Александар Ружић
изложен на Mиксер Дизајн Фестивалу, 2011, силоси „Житомлин“ (конкурс и изложба са стручном селекцијом)
санке 3, развој модела санке 2 – идејни пројекат (индустријски дизајн)
Драгана Ћирић за i2i3 – унапређење
Lexus Design Award Prototype 2019 Competition – конкурсна пријава
n5n6 прототип столице за љуљање – идејни пројекат (није комерцијализовано)
Дизајн: Драгана Ћирић;
Консултације машинског инжењера: Александар Ружић
Lexus Design Award Prototype 2019 Competition – конкурсна пријава
М85 УКУПНИ БРОЈ ПОЕНА

M99
2019

2014

8

АУТОРСКА ИЗЛОЖБА СА КАТАЛОГОМ И НАУЧНИМ РЕЦЕНЗИЈАМА
[2 поена]
EXO [global eye(s)]
Инсталација/истраживачки екперимент – излагачка форма (тактичко сценирање екперимента)
15-28.10.2019. Галерија “Колектив“, Београд
Аутор: Драгана Ћирић (истраживањам концепт, дизајн и прототип)
Кустос 3M3 серије 2019: Маријја Бјелић (Колектив)
Продуцент: Сенка Латиновић (Колектив)
Техничка подршка: Александар Поповић (Каркатаг Колектив)
Непрофитна финансијска подршка: “Studio V”, “Slovas d.o.o.” (Чачак)
каталог, рецензије и корекције: у процесу реализације (сажетак из каталога без рецензије штампан је на дан отварања)
In Numbers: lines of flight
Архитектонска инсталација: изложба и експеримент
Аутори: Драгана Ћирић, Милан Катић и Растко Мазић (теоријски и концепт, истраживање, дизајн концепт пројекат
и фабрикација ©)
Продуцент-куратор: Драгана Васиљевић Томић (испред Архитектонског факултета Универзитета у Београду и Одбора
Инжењерске коморе Србије - финансијска подршка и одборење) – финансијска курација/координација
Кустос Уметничке галерије Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“: Наташа Матовић,
Ciric, Dragana (Ed.). In Numbers/In Diagrams. lines of flight. (Architectural Installation, Ciric, D., Katic, M., and R. Mazic).
Belgrade: Faculty of Architecture Belgrade University, 2014
ISBN 978-86-7924-122-1
https://issuu.com/d20125/docs/in_numbers_lines_of_flight._katalog?utm_source=conversion_success&utm_ampaign=Transactional&utm_medium=email

http://dciricinnumberslinesofflight.tumblr.com/
http://www.superprostor.com/numbers-materijali-u-brojevima-linije-letenja/12036

2016

Koliko snage imam ja koliko sna
Галерија „Штаб“, јул 2016. године
Дизајн тим изложбе/излагачке концепције: Ана Никезић, Ана Раковић, Милена Кордић, Милена Грбић, Јелена
Богосављевић, Драгана Ћирић, Владан Стевовић, Павле Стаменовић
Монографија са критичким уводником: Nikezić, А., Raković, А., Kordić, М. и М. Grbić (ур.) Koliko snage imam ja koliko sna –
Katalog dokumenata o kreativnim praksama. Beograd: Univeritet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Критички уводник: Јелена Богосављевић, Драгана Ћирић

2013

суперСтруктура Академија: отворени извор знања - библиотека
Изложба студентских радова – у квалитативним референцама (Прилог 2)
Уметничка галерија Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Београд, 24. мај – 9. јун 2013. године
Избор радова и аутори поставке: Драгана Васиљевић Томић, Ана Никезић, Драгана Ћирић, Наташа Јанковић
Графички и медија дизајн тим: Александра Гинић, Иван Филиповић, Драгана Мојсиловић, Сања Велисављевић
Веб дизајн: Давид Билобрк, Филип Јовић, Жарко Стаменић
ISBN 978-86-7924-103-0

М99 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА

2

* Напомена 1: резултати из категорије М99 који се односе на студентске изложбе у којима је равноправни члан
ауторског тима изложбене концепције, са елементима улоге уметничког директора (суперСтруктура Академија),
али чији садржај нису ауторска дела, узети су у обзир као квалитативни критеријум; могуће их је уврстити у укупан
збир квантитативне валоризације кандидата по потреби и према сугестијама Комисије

2

* Напомена 2: неопходно је проверити да ли се дизајн изложбене концепције у оквиру наведеног тима узима у
обзир кандидату за референцу „Колико снаге имам ја колико сна“

2

* Напомена 3: Како је каталог за изложбу EXO [global eye(s)], проверити да ли се може уврстити у коначни збир

2
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06 АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ, ИЗЛАГАЧКА И СТРУЧНА ПРАКСА (стручно-уметнички резултати)
http://dciricdesignresearch.tumblr.com/
M100
М101 - М107
М108 - М112

ИЗВЕДЕНА ДЕЛА, НАГРАДЕ, СТУДИЈЕ, ИЗЛОЖБЕ, ЖИРИРАЊА И КУСТОСКИ РАД – ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ
ИЗВЕДЕНА ДЕЛА, НАГРАДЕ, СТУДИЈЕ, ИЗЛОЖБЕ, ЖИРИРАЊА И КУСТОСКИ РАД – НАЦИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ

M101

ИЗВЕДЕНО АУТОРСКИ ДЕЛО – МЕЂУНАРОДНИ ЗНАЧАЈ
[8 поена]
Project Belgrade [Multidisciplinary Project and Team]
10th Venice Architectural Biennale: Cities, Architecture, and Society
Transition:ism [Collateral Events], Scoletta di San Giovanni, Venice
August-November 2006
Comissioner and Curator: A. Jankovic; Co-Curator: V. Jovanovic; Concept Authorship Credits
Design Team (Co-Authorships, Colaborators): G. Andrejin, I. Masnikosic, I. Stefanović, V. M. Colic, D. Ćirić, T. Cvetkovic,
S. Grujić, D. Stojiljkovic, C. Maravic, A. Jovovic, B. Stojanovic, M. Obradovic, Z. Ivkovic, O. Stankovic, A. Ćirović, I. Simić,
А. Тosman, A. Gavric, et.al.
Organization Team: V. Jovanovic, M. Milovanović, Z. Jusufović, N.Petrović, S. Kostić, et.al.
Media Team: V. Popovic, et.al.
http://dciric1.tumblr.com/page/7

2006

М101 УКУПНИ БРОЈ ПОЕНА
M104
2017

2017

НАГРАДА НА ИЗЛОЖБИ
[2 поена]
Ciric, D. Diagramma/Datascapes: Metacognitive Strategies
Fifth International Conference and Exhibition "On Architecture" with International Multimedia Event, Belgrade:
STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2017
Recognition for Innovation in Architecture
http://strand.rs/2017/architecture/exhibition/competition-results/
Ciric, D. Datascapes [Design Intelligence Strategy], in Stratimirovic, T. (Ed.). BAB 2017 New Patterns in Architecture and
Urbanism: Exhibition Catalogue, 18-24th December 2017. Belgrade: Balkan Architectural Biennale, 2017, p.22
BAB Balkan Architectural Biennale 2017: New Patterns in Architecture and Urbanism.
18-24 December 2017, Faculty of Diplomacy and Security, Belgrade
Architectural Exhibition, Presented project: Datascapes [Design Intelligence Strategy] - 3rd award Urbanism
М104 УКУПНИ БРОЈ ПОЕНА

M105
2020

8

4

УЧЕШЋЕ НА ИЗЛОЖБИ (међународна селекција)
[1 поен]
exo [global eye(s)] - responzivni arhitektonski kinetički sistem i pitanja dizajn-inženjerske inteligentne integracije
42. Салон архитектуре: упорно-отпорно, 10. септембар – 3. октобар 2020. године, МПУ, Београд
Категорија: Експеримент и истраживање
Каталог изложбе, стр. 117

2020

exo: architecture-instrument
Comprehensive Sensing – Architectural Integration and Design
Future Architecture Platform 2020 – Future Architecture Fair, MAO, Ljubljana
Lounge area, Southern hall, Museum of Architecture and Design (MAO), Ljubljana, 12-13 February 2020
http://futurearchitectureplatform.org/projects/c4724bb6-ecee-45d5-9568-c1a34318bee0/

2019

Frequencies: Invisible Architecture
Comprehensive Sensing – Architectural Integration and Design
(Archtecture-Instrument - https://dciricglobaleyesremotesensing.tumblr.com/)
International Conference and Exhibition "On Architecture" with International Multimedia Event:
Challenges in Architecture, Urban Design and Art, 4-16 December 2019,
Belgrade: STRAND - Sustainable Urban Society Association
http://www.strand.rs/2019/10/06/exhibition-selected-entries-2/
https://www.flickr.com/photos/185966980@N04/49213559912/in/album-72157712186663073/
https://www.flickr.com/photos/185966980@N04/49212821558/in/album-72157712186663073/
https://www.flickr.com/photos/185966980@N04/49212817843/in/album-72157712186663073/
https://www.flickr.com/photos/185966980@N04/49212815783/in/album-72157712186663073/

2019

Frequencies: Intelligent Sensing - Architectural Integration
BAB Balkan Architectural Biennale 2019: Decoding Balkan
Architectural Exhibition
14-17 November 2019., Cinema Balkan, Belgrade

23

2019

BIO 26 (The 26th Biennial of Design) – Common Knowledge
Curator: Thomas Geisler
Assistant Curator: Aline Lara Rezende
First-round Competition and Process Participation
Designathon #1| Ideation to Prototype • May 17th–19th, 2019
Challenge 6: Newspaper: Media Credibility and its Discontents
Team #1: Cristina Ampatzidou, Renate Burger, Guy de Launey, Geir Tore Brenne, Dragana Ciric
Project Manager: Jurka Mihelin
Design mentors: Bureau d’études - Léonore Bonaccini and Xavier Fourt
Knowledge mentor: Ali Žerdin
Ljubljana, Cankarjev dom, 17-19 May 2019
https://www.academia.edu/38556631/18hz_Personal_remote_closeup_sensing_instruments_and_architecturally_integrated_networks

2019

[18Hz]
Personal remote/close-up sensing instruments and architecturally integrated networks
[Extra-statecraft of private monitoring and observation] - Exhibition
Future Architecture Platform 2019 – Future Architecture Fair, MAO, Ljubljana, 12-14 February 2019
https://www.academia.edu/38556631/18hz_Personal_remote_close-up_sensing_instruments_and_architecturally_integrated_networks
https://dciricglobaleyesremotesensing.tumblr.com/
https://dciricglobaleyesopticon.tumblr.com/, https://dciricglobaleyesfreespace.tumblr.com/

2018

Design Intelligence Strategy in Design Research and Science, D. Ciric
21. Salon of Architecture, Novi Sad [Exhibition Selection]
Category: Digital Space
Violeta Stefanović i Tamara Stričević (Eds.) (2018) 21. Salon arhitekture Novi Sad – Katalog (Kategorija: Eksperiment
u arhitekturi). Novi Sad: Društvo arhitekata Novog Sada, p.122
ISBN 978-86-919345-6-9
http://dans.org.rs/wp-content/uploads/2019/07/SANS2018_Katalog_WEB_FINAL.pdf

2018

Eterotopia
La Maddalena, Sardegna, Italy
Research Project, Workshop, Seminars, and Discussions
Team: Outpost, with Enorme Studio, Rosio Pina, Madrid, and Pietro Bonanno
Marco Cappellazzo, Dragana Ciric, Pietro Fiori, Vaggy (Evangelia) Georgali, Elena Gualandi, Martin Kunc, Eleonora Rieti,
Liudmila Slivinskaya, Polina Veidenbakh
Organization and Concept: Elena Sofia Congiu, Matteo De Francesco, Federico Di Trani, Filippo Dozzi, Diana Ferro, Carlotta
Franco, Samanta Sinistri, Miki Sordi, Giuditta Trani, Mara Usai
http://www.eterotopia.net/eterotopia/

2018

BETA 2018 (Biennale Timisoara of Architecture)
Ciric, Dragana. “Diagrammatics:Datascapes [Design Intelligence Strategy in Design Research and Design Science]”, Beta
Competition/Submitted works Categories 1-5, Category 5: Initiatives/Experiments/Visions in Architecture, Timisoara: BETA,
2018, p.110
https://issuu.com/betacity/docs/beta_2018_competition_1-5_categorie

2018

Вила a, 2009/ревизија 2018, Д. Ћирић за “Studio V“ (арх. В. Ћирић)
Категорија: иновација и експеримент
40. Салон архитектуре: Поља будућности / 40th Architectural Salon: Fields of Future
Katalog, str.71
http://dciric1.tumblr.com/page/2, https://dciric1.tumblr.com/post/172002692646/villa-a-arilje-reinterpretation

2018

[resonate], D. Ciric
Категорија: фотографија
40. Салон архитектуре: Поља будућности
Каталог изложбе, стр.114.
http://dciric1.tumblr.com/post/172443474546/sounscapes-resonate-salon-arhitekture-2018

2018

Diagramma: Architectural Design Connectome, D. Ciric
Future Architecture Platform 2018 – Future Architecture Fair Exhibition
(pech coctails presentation)
http://futurearchitectureplatform.org/projects/62d0e6ec-44e6-4801-8f73-9d16b69cd673/

2017

Fairy Tales 2017, Blank Space, National Building Museum, Washington DC
Dyktiotopia: Digital Memory Palace (short story and illustration), D. Ciric 2016. Competition Participation

24

2016

[non-exposed]
Категорија: фотографија
(38. Салон архитектуре: Отворено)
Каталог изложбе: стр. 121 (ауторска фотографија), стр. 120 (подаци о аутору), штампарска грешка
http://dciric1.tumblr.com/post/140914903901/non-exposed-38-salon-arhitekture-2016

2015

“The Clash of Cultures” (Research project and exhibition concept).
Постер (Д. Ћирић )
Ciric, D. “The Clash of Cultures,” in Bogdanovic, R. (Ed.). On Architecture: Reworking the City through New Architecture
Exhibition Book. Belgrade: Sustainable Urban Society Association – STRAND, 2016, p.32
ISBN 978-86-89111-09-5
https://www.academia.edu/19505375/Clash_of_Cultures
http://dciric1.tumblr.com/page/3
http://dciricclashofcultures.tumblr.com/

2015

IN NUMBERS: lines of flight
Драгана Ћирић, Милан Катић, Растко Мазић
Категорија: Експеримент и истраживање [ei12]
37. Салон архитектуре: Афирмација
Каталог изложбе: стр. 86

2011

санке2 (прототип)
Mixer Festival, Ghost Project - Young Designers Competition
i2i3: Т. Карабеговић, Д. Ћирић, Н. Степковић
Изложба: „Житомлин“ силоси, Боеград, https://dciric1.tumblr.com/post/65528687848
https://dciricdesign.tumblr.com/, https://dciric1.tumblr.com/post/65528662356/draganinblog-sanke2
М105 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА

M108
2019

2014

15

ИЗВЕДЕНО (АУТОРСКО) ДЕЛО СА ПУБЛИКАЦИЈОМ У НАЦИОНАЛНОМ ЧАСОПИСУ
[4 поена]
EXO [global eye(s)]
Излоба: инсталација//истраживачки инструмент и прототип
15-28.10.2019.
Галерија “Колектив“, Београд
Аутор: Драгана Ћирић (истраживање,концепт, дизајн, реализација - план)
Кустос 3М3 серије 2019: Марија Бјелић (Колектив)
Продуцент: Сенка Латиновић (Колектив)
Техничка подршка: Александар Поповић (Каркатаг Колектив)
Непрофитна финансијска подршка и фабрикација: ”Studio V” и “Slovas d.o.o.”
https://vimeo.com/368214907, https://vimeo.com/368224357, https://vimeo.com/368229565
Догађај затварања: exo closing sessions: live satellite tracking. 28/10/2019 / 19.00-20.00h
штампани материјал: мапе [the artificial skies - new atlases]
https://vimeo.com/369772049
Одломак из каталога - приказ идеје
https://www.kolektivarhitekata.com/copy-of-3m3-dragana-ciric-exo-1
Публикација у националном часопису:
Ћирић, Драгана. „Exo [global eye(s)]: Динамички респонзивни систем (Критички приказ пројекта, прототипа и
излагачких концепција)“. Архитектура и урбанизам 50, 2020, стр. 20-35.
Ćirić, Dragana. "Exo [global eye(s)]: Dynamic Responsive System (Critical Review of the Research Project, Prototype
and Exhibition Concepts)". Architecture and Urbanism 50, 2020, pp. 20-35
У бројевима: линије летења (In Numbers: lines of flight)
Архитектонска инсталација: изложба и експеримент
Аутори: Драгана Ћирић, Милан Катић и Растко Мазић (концепт, истраживање, текст, дизајн и фабрикација)
Рецензенти: др Владимит Миленковић, др Драгана Васиљевић Томић
Кураторство-продукција: Драгана Васиљевић Томић испред Архитектонског факултета Универзитета у Београду и
Инжењерске коморе Србије (финансијска подршка и одобрење коришћења додељених средстава);
Кустос: Наташа Матовић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”
http://www.superprostor.com/numbers-materijali-u-brojevima-linije-letenja/12036
Публиковано: О архитектури – „У сусрет будућности“, 2014. године (научна и уметничка селекција)
https://www.academia.edu/9738938/Architectural_Installation_In_Numbers_lines_of_flight
Публиковано у средствима јавног информисања: Суперпростор (портал за архитектуру и културу простора)
http://www.superprostor.com/numbers-materijali-u-brojevima-linije-letenja/12036
Публикација: каталог
ISBN 978-86-7924-122-1
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M109
2008

M112
2014

М108 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА

8

НАГРАДА НА КОНКУРСУ У РЕПУБЛИЦИ
3. награда на Конкурсу за визиторски центар, Ромулијана, Гамзиград
i2i3 – T. Karabegovic, D. Ciric, N. Stepkovic
https://i2i3.tumblr.com/

[2.5 поена]

М109 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА

2.5

УЧЕШЋЕ НА НАЦИОНАЛНОЈ ИЗЛОЖБИ
[0.5 поена]
Конкурс за представљање Републике Србије на 14. Венецијанском архитектонском бијеналу 2014. године –
Изложба пријављених радова са каталогом, Друштво инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 9
14. Mostra Internacionale di Architettura: Absorbing Modernity 1914-2014. Fundamentals, D.Ciric, R.Mazic, M.Katic,
A.Markovic, S.Stankovic Peric
Каталог:
Ćirić, D, Katić, M, Mazić, R, Marković, A, Stanković Perić, S. „Element“. Fundamentals, La Biennale di Venezia 2014, 14.
Međunarodna izložba arhitekture i nacionalna participacija : Katalog prispelih radova na konkurs za predstavljanje Srbije na
Venecijanskom bijenalu arhitekture. Beograd: Muzej primenjenih umetnosti, 2014, str. 58-59.
ISBN 978-86-89289-02-2
http://dciric1.tumblr.com/page/5
http://dciricabsorbingmodernityelement.tumblr.com/
https://dciricelement02.tumblr.com/
https://dciricelement03.tumblr.com/
https://dciricelement04.tumblr.com/
http://u-a-s.rs/konkursi/item/83-la-biennale-di-venezia-2014.html

2012.

Идејни анкетни конкурс за Трг Славија – Званична изложба свих пријављених радова
ЈДП, Београд, 2013. године
Званични позив: Отворени јавни анонимни једностепени идејни (анкетни) конкурс за израду урбанистичкоархитектонског решења уређења непосредне зоне Трга Славија са фонтаном у Београду, Београд
Дизајн тим: Д. Ћирић, А. Гинић, И. Филиповић, С. Велисављевић, Д. Мојсиловић, Н. Степковић).
Тематски предлог: Град комуникација (коминукацијских токова) и информациони центар/Подземни град Смартсити станица
Просторно-програмско решење/предлог информационо-оперативног центра и метро станице Славија – Комуникације
и град (позив на студију изводљивости метро станице, С. Крунић и претходне анкетне конкурсе за решење ширег
окружења Трга Славија са околним блоковиам)
Решење публиковано у:
Ћирић, Д, Гинић, А, Велисављевић, С, Мојсиловић, Д, Филиповић И, Степковић, Н,. Идејни анкетни конкурс Трг
Славија: Отворени јавни анонимни једностепени идејни анкетни конкурс за израду урбанистичко-архитектонског
решења уређења непосредне зоне Трга Славије са фонтаном у Београду. (Каталог конкурсних радова) Београд:
Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање, Друштво архитеката Београда, 2013, стр. 69
ISBN 978-86-89289-02-2
http://draganinblog.tumblr.com/post/47705981856/konkurs-trg-slavija-2012-d-%C4%87iri%C4%87-n
https://dciric1.tumblr.com/page/6

2012

Визиторки центар Овчар Бања – Београдски сајам туризма, изложен
Fair of Architecture and Civil Engineering 2012, Belrgade Fair
Драгана Ћирић и Никола Степковић (модел), за “Студио В“
Туристичка организација града Чачка, Министарство туризма Србије
https://dciric1.tumblr.com/page/6

2011

Архитектонски конкурс за 5 комбинованих предшколских установа – Изложба пријављних радова
Музеј града Београда, Ресавска 40б, 2011. године
Дизајн-ауторски тим: Т. Карабеговић, Д. Ћирић, А. Раковић, М. Прибић
Енергетска ефикасност, текст и супервизија: Д. Васиљевић Томић
линкови : дијаграматске варијеције за 4 преостале локација (посебан прилог уз разраду одабране локације) –
Д. Ћирић
http://draganinblog.tumblr.com/post/40456416858/2011-%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://dciric1.tumblr.com/page/6

М112 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА
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БЕЗ М-кат.
2018/2020
2019

2016/2018

2015

07. ПРОЈЕКТИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАНИ И КОНКУРСИ - НЕКАТЕГОРИСАНО
Дизајн степеништа, адаптација и решење ентеријера: кућа С - (идејно решење)
Круг базена у Ивањици – пројектна анализа урбанистичког решења и идејно архитектонско решење (провера
капацитета; комплетно идејно решење није још увек уговорено услед чега је пројекат на чекању)
Стамбена архитектура – предлог адаптације и реконструкције, професионалне консултације и анализа ент.
Фиренца – 2 станa, процена могуће адаптације и реконструкције (идејно решење)
Београд – анализа и предлог адаптације и реконструкције (идејно решење) са идејним предлогом ент. распореда
Urban and Architectural Design Competition: “Miločer” Hotel Resort, Pržno, Municipality of Budva / Hotelski kompleks
Miločer (објекат хотела и вила категорије 5* ( 20174.4+4760.7 m2 )
Драгана Ћирић, Оливера Станковић, Маја Никчевић у колаборацији и на позив Срђана Марловића
the invisible 25000 m2
извор: http://dciric1.tumblr.com/page/3, https://dciric1.tumblr.com/page/4
територија: https://dciric1.tumblr.com/post/132994517726/invisible-25000-programmatic-and-coverage
основе и програм: https://dciric1.tumblr.com/post/133057504751/site-inscription-invisible-25000
структура / волуметрија: https://dciric1.tumblr.com/post/634929780968587264/milocer-resort-conceptual-model-structure-of

2014

Конкурс за представљање Републике Србије на 14. Венецијанском архитектонском бијеналу 2014. године
14. Mostra Internacionale di Architettura: Absorbing Modernity 1914-2014. Fundamentals,
Ćirić, D, Katić, M, Mazić, R, Marković, A, Stanković Perić, S. „Element“. Fundamentals, La Biennale di Venezia 2014, 14.
Međunarodna izložba arhitekture i nacionalna participacija : Katalog prispelih radova na konkurs za predstavljanje Srbije na
Venecijanskom bijenalu arhitekture. Beograd: Muzej primenjenih umetnosti, 2014, str. 58-59.
ISBN 978-86-89289-02-2
http://dciric1.tumblr.com/page/5
http://dciricabsorbingmodernityelement.tumblr.com/
https://dciricelement02.tumblr.com/
https://dciricelement03.tumblr.com/
https://dciricelement04.tumblr.com/

2013.

Архитектонски конкурс за три мала градска трга: сквер испред О.Ш. „Михаило Петровић Алас“ у Београду
Драгана Ћирић, Александра Гинић, Драгана Мојсиловић и Сања Велисављевић
15 минута [short cuts]
http://draganinblog.tumblr.com/post/47611706520/15-min-skver-o%C5%A1-mihailo-petrovi%C4%87-alas-short
https://dciric1.tumblr.com/page/6

2012.

Отворени јавни анонимни једностепени идејни (анкетни) конкурс за израду урбанистичко-архитектонског
решења уређења непосредне зоне Трга Славија са фонтаном у Београду
Дизајн тим: Д. Ћирић, А. Гинић, И. Филиповић, С. Велисављевић, Д. Мојсиловић и Н. Степковић (модел)
Тематски предлог: Град комуникација и информациони центар/Подземни град - Смарт-сити станица
Просторно-програмско решење/предлог информационо-оперативног центра и метро станице Славија – Комуникације
и град (референце на студију изводљивости метро станице – проф. С. Крунић (консултације) и претходне анкетне
конкурсе за решење ширег окружења Трга Славија са околним блоковиам)
Решење публиковано у:
Ћирић, Д, Гинић, А, Велисављевић, С, Мојсиловић, Д, Филиповић И, Степковић, Н,. Идејни анкетни конкурс Трг
Славија: Отворени јавни анонимни једностепени идејни анкетни конкурс за израду урбанистичко-архитектонског
решења уређења непосредне зоне Трга Славије са фонтаном у Београду. (Каталог конкурсних радова) Београд:
Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање, Друштво архитеката Београда, 2013, стр. 69.
ISBN 978-86-89289-02-2
http://draganinblog.tumblr.com/post/47705981856/konkurs-trg-slavija-2012-d-%C4%87iri%C4%87-n
https://dciric1.tumblr.com/page/6

2012

Визитор центар Овчар бања
Д. Ћирић, Н. Степковић (3д модел), за „Студио В“
Наручилац: Туристичка организација града Чачка, Министарство туризма Републике Србије
Изложен на Београдском сајму архитектуре и грађевинарства 2013, Београдсју сајам, Београд
https://dciric1.tumblr.com/page/6

2012

National Library Helsinki Architectural Competition
D. Ćirić, N. Stepković, O. Cvijanović, T. M. (Design Team), D. Vasiljević-Tomić and ADC (Team Leaders and Coordinators)
Title: open library
http://dciric1.tumblr.com/page/6
http://draganinblog.tumblr.com/post/40458075172/2012-%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8
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2011

Конкурс за пет комбинованих предшколских установа
Aуторски дизајн тим: Т. Карабеговић, А. Раковић, Д. Ћирић, М. Прибић, ауторска супервизија и енергетска
ефикасност: Д. Васиљевић Томић
Део: дијаграматска истраживања и предлози за 4 додатне локације: Драгана Ћирић (М. Прибић модели)
http://draganinblog.tumblr.com/post/40456416858/2011-%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83

http://dciric1.tumblr.com/page/6
2011

Наткривање и уређење простора отворене пијаце у Гучи
Д. Ћирић, за за „Студио В“ / В. Ћирић, арх.

2010

Реконструкција и доградња објекта стамбене градске куће, Чачак – пројектни предлог
Д. Ћирић, за „Студио В“ / В. Ћирић, дипл. инг. арх.
тема: 3 дневна боравка и библиотека
https://dciric1.tumblr.com/post/65529475784/2010-reconstruction-of-the-old-city-house-with

2009/2017

Спортска хала основне школе у Горњој Трепчи – пројектни предлог (идејно решење)
Д. Ћирић, за за „Студио В“ / В. Ћирић, дпил. инг. арх. (тренутно у процесу реализације и изградње према
измењеном пројекту у односу на идејно решење)

2008-2009

Вила а, Ариљe – идејни пројекат
Д. Ћирић, за за „Студио В“ / В. Ћирић, дипл. инг. арх.
https://dciric1.tumblr.com/page/7
ревизија пројекта 2017/2018. године https://dciric1.tumblr.com/post/174243258671/villa-a-walkthrough
https://dciric1.tumblr.com/post/174249063666/villa-a-walkaround-sketches,
https://dciric1.tumblr.com/post/174249295086/villa-a

2008

2007/2008

2005

БЕЗ М-кат.

Архитектонски конкурс за визитор центар Гамзиград - Ромулијана
3. награда
тим i2i3 – Татјана Карабеговић, Драгана Ћирић, Никола Степковић
https://i2i3.tumblr.com/
Вишепородичног становања - сарадња на идејним пројектима два објекта:
Инекс-Стјеник, Чачак – идејни пројекат реконструкције и надоградње - решења фасада (није извеедено)
Објекат у Улици епископа Никифора Максимовића, Чачак – помоћна сарадња (не вреднује се)
Koнкурс за социјално становање, Чачак, УН Хабитат
тим – Драгана Ћирић, Тамара Цветковић, Ненад Давидовић

ЈАВНИ И МЕДИЈСКИ АНГАЖМАН И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

2019

„Сценирање - скенирање сцене“, Радио апарат – гостовање у радијској емисији (представљање пројекта)
Водитељи и аутори емисије: Јелена Мијић и Андрија Стојановић
Учесници: Марија Бјелић, кустос 3М3 сезоне 2019 и Драгана Ћирић ауторка изложбе exo (global eye[s])

2019

exo: architecture-instrument
exo (global eye[s]), Comprehensive Sensing – Architectural Integration and Design
Future Architecture Platform 2020 – Future Architecture Fair: Pitch Coctails
Lounge area, Southern hall, Museum of Architecture and Design (MAO), Ljubljana, 12 February 2020
https://www.youtube.com/watch?v=iHRNmCuTk8A

2018

Ћирић, Д. „Сарадња Архитектонског факултета са фестивалом resonate 2018”, Београд: Архитектонски факултет
http://www.arh.bg.ac.rs/2018/06/06/saradnja-arhitektonskog-fakulteta-sa-festivalom-resonate-2018/?pismo=lat
Веб чланак којим је представљена сарадња Факултета са фестивалом и конференцијом resonate одражаним априла
2018. године у Београду, коју Д. Ћирић предлаже и координира, организујући партиципацију студентима – присуство
предавањима и радионицама – у склопу осмишљеног критичког модула Resonate-resonate којим је употпуњена тема
студија

Више о пројектном , уметничком и експерименталном раду на следећим линковима:
http://dciricdesignresearch.tumblr.com/
http://dciricinterior.tumblr.com/
http://dciricdesign.tumblr.com/
http://dciric1.tumblr.com/

.................................................................................................................................................
* Напомена: Доказ о наведеној пројектној и конкурсној пракси кандидата,, поред онлајн презентација, може бити достављена и у виду портфолија.
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ПРИЛОЗИ
Прилог 1 – ПРЕДАВАЊА
ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ ОД МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
2019

Dragana Ćirić, Diagrammatics the field of convergence
Workshop Mathematic and Imagination
28 August 2019, Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance (School of Business and Governance)
& Department of Cybernetics (School of Science), Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
Invitation: Dr Amirouche Moktefi, School of Business and Governance, Tallinn University of Technology
Session Moderator: Olga Graf
Workshop Participants: Gerhard Heinzmann, Fabrice Pataut, Leticia Vitral, Dragana Ciric, Yacin Hamami, Kate Mccallum,
Olga Graf, Natalia Nikiforova
https://www.academia.edu/40317200/Diagrammatics_the_field_of_convergence
предавање није штампано

2018

Dragana Ćirić, Diagrammatics of Virtual Connectome: Architecture of Digital Memory-Scaping
Third International Conference on Digital Age - GOING DIGITAL: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in
Digital Era, Belgrade
Organisor: STRAND – Sustainable Urban Society Associations
Invitation: Prof. Ružica Bogdanović
http://www.strand.rs/diagrammatics/#more-432
(предавање штампано у целости и изводу – М31 и М32)

ПРЕДАВАЊА У ОКВИРУ НАСТАВЕ НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
2018

Resonate-resonate: Кросдисциплинарност у архитектури, инжењерству и уметности (музици) (критички осврт
уз употребу компарације Архитектоснке конференције Resonate одржане фебруара 2018. године у Музеју
архитектуре, уметности и технологије (МААТ) у Лисабону и конференције и фестивала resonate 2018 одржаног
априла 2018. године у Музеју савремене уметности у Београду)

2018

Resonate: извештај: (преглед и критички коментар у односу на теме конференције Resonate, одржане фебруара
2018. године у Музеју архитектуре, уметности и технологије (МААТ) у Лисабону
[soundscapes] ‘resonate’ report: Cross-disciplinarity in Architecture, Art, Acoustic Engineering and Music (review
and critical commentary on the topics of the Conference)

2017

Научне парадигме и историја интердисциплинарних трансфера 1. део: Архитектура, математика,
геометрија, астрономија, музика, географија“ (на основу сегмената докторске дисертације)
Предавање је одржано у оквиру Семинара Оптикон:Селестијална динамика као део рада у Студију,
руководилац в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, ас. др Драгана Ћирић – сарадник

2017

Географски пројекат архитектуре (динамички системи) са локационом анализом астрономских
комплекса - уводна презентација Студија (на основу претходних и текућих истраживања)
предавање одржано у оквиру у оквиру Семинара Оптикон:Селестијална динамика као део рада у Студију,
руководилац - в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, ас. др Драгана Ћирић – сарадник

2016

Конкурсна пракса: јавни простори - два трга
Предавање је одржано у оквиру тематског плана Изборног предмета 3 на Мастер академским студијама Места
доколице у савременом граду, руководилаца в. проф. Драгана Васиљевић Томић и доц. Др Ана Никезић, ас.
Драгана Ћирић, ас. Наташа Јанковић

2016

Архитектонска инсталација In Numbers: lines of light (Д Ћирић, М. Катић, Р. Мазић)
Предавање је одржано у оквиру предавачког програма Изборног предмета 1 на Мастер академским студијама
унутрање архитектуре: Феномени – Феномен боје у архитектонском простору, в. проф. др Драгана Васиљевић
Томић, ас. Драгана Ћирић

2015

Географски пројекат архитектонске теорије: Мапирање, картографија, форме тла и атмосфера
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Предавање је одржано у оквиру предмета МУАД 12040-01 Простор и догађај: Границе пејзажа (в. проф. др
Драгана Васиљевић Томић, ас. Драгана Ћирић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду) маја 2015.
2015

Линија: Дијаграм и покрет (Д. Ћирић) у оквиру предмета М2.4 Елементи пројектовања (руководилац доц. мр
Зоран Абадић), Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, април 2015.
Предавање је део три програмске јединице Линија, Површ, Волумен чије тематске интерпретације су представили
следећи учесници: Линија – Ивана Ракоњац, Ксенија Пантовић, Драгана Ћирић; Површ – Јелена Богосављевић,
Владан Стевовић, Милена Грбић; Волумен - Давор Ереш, Павле Стаменовић, Душан Стојановић.

2014

Географски пројекат архитектуре. форме тла и атмосфере (21.04.2014), Драгана Ћирић
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201415_programi/201415_dokumenti/1415_MUA/201415_MUA-12040-01GRANICE-PEJZAZA.pdf?pismo=lat
Предавање је одржано у оквиру програмског плана предмета МУАД 12040-01 Простор и догађај: Границе
пејзажа, в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, доц. Др Ана Никезић (учесник у настави), ас. Драгана Ћирић,
истражживач-сарадник Наташа Јанковић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

2012

Приступачност јавног простора – законски оквир и дизајн истраживање, ас. Драгана Ћирић,
Предавање је одржано у оквиру М6.2 Семинара „Landscape, структура и инфраструктура“, руководилаца в.
проф. др Драгане Васиљевић Томић и доц. др Ане Никезић, ас. Драгана Ћирић, истражживач-сарадник Наташа
Јанковић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, новембар/децембар 2012.
[Accessibilty – theoretical, design and legal framework and design research, D. Ciric, 2012]
https://www.slideshare.net/draganaciric1/accessibilty-theoretical-and-legal-framework-and-design-research-d-ciric-2012
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Прилог 2
НАУЧНИ ПРОЈЕКТИ – без формалног ангажовања
* Напомена: Поени остварени на овај начин нису урачунати у укупни збир приликом квантитативне евалуације резултата кандидата
услед разлике између појединачног самосталног доприноса и пројектно постављених и финансираних тема, из ког разлога се
прилажу као аргумент квалитативне оцене истраживача и додатни доказ истраживачког и наставног ангажовања, промоције
резултата студентских радова и студијских програма. Комисији се оставља на процену њихова најадекватнија валоризација у складу
са чим кандидат (подносилац Захтева) представљене резултате може и другачије вредновати у коначном збиру.
Формално није укључена у научне пројекте Министарства просвете, науке и технолошког развоја, али доприноси
ангажовањима на темама и програмима који се под њиховим окриљем изводе и презентују.
Референце реализоване под окриљем Научних пројеката и као део регуларних академских програма на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду – студентске изложбе, представљање студијског рада и методологија - обухватају:
2017

„Мапирање пројектантским поступком: Еко станица Ратно острво“, Ана Никезић, Драгана
Васиљевић Томић, Милена Кордић, Павле Стаменовић, Наташа Јанковић, Драгана
Ћирић, Маријана Миловановић, Дејан Тодоровић, Павле Костић, Коста Димитријевић,
Ема Василијевић, Кристина Ковачевић, Аница Радосављевић, Славиша Бераћ. VII
Салон пејзажне архитектуре – Каталог изложбе, Удружење пејзажних архитеката Србије,
Српска академија наука и уметности: Београд, 2017, стр.25.
* Драгана Ћирић – сарадња и учешће у извођењу наставног програма (секундарна
улога)
ISBN 987-86-7025-656-9
Catalogue

M105
М34

III 43007: Istraživanje klimatskih promena i
njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje
uticaja, adaptacija i ublažavanje
AF nosilac podprojekata:
Uticaj klimatskih promena na planiranje
urbanog i ruralnog razvoja u cilju očuvanja
životne sredine.

- finansirano od strane Ministarstva za
prosvetu, nauku i tehnološki razvoj

http://www.upa.org.rs/wp-content/uploads/2017/05/7-Salon-PA-2017-katalog-FINAL.pdf

2015

Васиљевић Томић, Д, Никезић, А, Ћирић, Д. и Н. Јанковић. „Портрет Савског приобаља:
трансформација урбаног пејзажа“, VI Салон пејзажне архитектуре – Каталог изложбе,
Удружење пејзажних архитеката Србије, Српска академија наука и уметности: Београд,
2015, стр. 12
* Драгана Ћирић – коауторство

M105
М34

ISBN 978-86-7025-725-2
http://www.upa.org.rs/wp-content/uploads/2015/05/2015-VI-Salon-PA-SELEKTOVANIRADOVI-s.pdf

2013

„суперСтруктура Академија“
Уметничка галерија Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, мај 2013,
Београд (аутори изложбе, организациони и дизајн тим)
Д. Васиљевић Томић, А. Никезић, Д. Ћирић, Н. Јанковић
А. Гинић, Д. Мојсиловић, С. Велисављевић
* Драгана Ћирић – равноправно ауторство, дизајн изложбе и уметничко
уредништво (избор и корекције графичког материјала)
ISBN 978-86-7924-103-0

2013

1st International Conference and Exhibition On Architecture, 9-16 December, 2013, Gallery of
Science and Technology (Academy of Sciences and Arts), Belgrade, Serbia
Paper: “Blog on Trial: Exposed Field in Architectural Education” (D. Vasiljević Tomić, A.
Nikezić, D. Ćirić, N. Janković)
Exhibition Poster: Blog on Trial: Exposed Field in Architectural Education (D. Vasiljević
Tomić, A. Nikezić, N. Janković, D. Ćirić)
* Драгана Ћирић – коауторство на основу учешћа у извођењу наставног програма
и разраде графичког решења према нацртима мапе А. Гинић (изложба
„суперСтруктура Академија“)
ISBN 978-86-89111-03-3
UDC:72.01(082)(0.034.2)

III 43007: Istraživanje klimatskih promena i
njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje
uticaja, adaptacija i ublažavanje
AF nosilac podprojekata:
Uticaj klimatskih promena na planiranje
urbanog i ruralnog razvoja u cilju očuvanja
životne sredine.
- finansirano od strane Ministarstva za
prosvetu, nauku i tehnološki razvoj

М99

M34
M33
M105

III 43007: Istraživanje klimatskih promena i
njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje
uticaja, adaptacija i ublažavanje
AF nosilac podprojekata:
Uticaj klimatskih promena na planiranje
urbanog i ruralnog razvoja u cilju očuvanja
životne sredine.

- finansirano od strane Ministarstva za
prosvetu, nauku i tehnološki razvoj

2013

Vasiljević Tomić, D. i D. Ćirić. „Implementacija standarda pristupačnosti: pravilnik o tehničkim
standardima pristupačnosti - zakonski okvir“, u Radojević, Milan, Jurenić, Tatjana i Milica
Pejanović (ud). Instalacije i arhitektura, 2013, Beograd: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u
Beogradu, 2013, str.44-60.
* Драгана Ћирић – коауторство на основу употребе ауторског истраживачког
материјала без претходног упита и претходно објављеног заједничког рада; није
одговорна за коначну форму текста.
https://www.slideshare.net/draganaciric1/accessibilty-theoretical-and-legal-frameworkand-design-research-d-ciric-2012

M63

III 43007:
- finansirano od strane Ministarstva za
prosvetu, nauku i tehnološki razvoj

2012

Vasiljević, D, Nikezić, A. i D. Ćirić. „Implementacija standarda pristupačnosti: Korićenje
sanitarnih prostorija u objektima”. U Ćosić, G, Radojević, M. i M. Pejanović (Ur). Arhitektura i
instalacije. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 23-34
* Драгана Ћирић – равноправно ауторство
ISBN 978-86-7924-086-6

M63

III 43007:
- finansirano od strane Ministarstva za
prosvetu, nauku i tehnološki razvoj
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Прилог 3
РАД У НАСТАВИ: УСПЕХ СТУДЕНАТА И ПРОФЕСОРА

Редни
број

Година

2018

2018

2017

Изложбе студентских радова у чијем програму студија је учествовано
(успех и промоција студената, допринос развоју)
Резултат (назив резултата)
навести и позицију - аутор, коаутор, члан тима, члан жирија, председник
жирија...
Номинације студентских радова за награде међународног карактера
(успех студијског рада у оквиру унутрашњег факултетског стручног
вредновања)
The RIBA President’s Medals Student Awards 2018:
Nominacija ispred Univerziteta u Beogradu - Arhitektonskog fakulteta
Milica Gruičić 2015/21075 – mentor: dr Dragana Vasiljević Tomić, v.prof.
(dr Dragana Ćirić, stručna saradnja u Master studiju na temi Kontrapunkt: Muzička
akademija, park Ušće, Beograd)
http://www.presidentsmedals.com/Entry-44811
Награда ИАУС-а за најбољи дипломски рад
Inspireli Awards: Category: Interior design (ID)
Nominacija ispred Univerziteta u Beogradu -Arhitektonskog fakulteta
Jelena Manojlović 2016/23030 – mentor: doc. Dragan Stamenović –
(dr Dragana Ćirić, stručna saradnja u Master studiju na temi Reafirmacija: barkod)
https://www.inspireli.com/en/awards/detail/105
Inspireli Awards:
Nominacija ispred Univerziteta u Beogradu - Arhitektonskog fakulteta
Neda Markovski – mentor: dr Dragana Vasiljević Tomić, v. prof. (MASTER
PROJEKAT)
(dr Dragana Ćirić, stručna saradnja polje: studije granica i arhitektura/prostor
Master studio-tema: Prostori granica: Rekonstrukcija arhitektonskog pejzaža E70E75

Врста
резултата

Ранг
резултата
међународни,
регионални,
национални

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Промоција и излагање студијских и студентских радова

1

2019
2018

2

2017
3

Vasiljević Tomić, D. “Opticon” In Bogdanovic, R. (Ed.) On Architecture: Challenges
in Architecture, Urban Design and Art – Exhibition Book. Belgrade: STRAND, 2019,
p. 13
Vasiljević Tomić, D. “Edukacija – pojavnost arhitekture – Muzika vs. muzika”, in,
Bogdanović, Ružica (Ed). Sixth International Exhibition On Architecture: New
Materials and Design in Architecture and Art – Exhibition Book. STRAND:
Belgrade, 2018
6-16 December 2018, Serbian Academy of Sciences and Arts, Gallery of Science
and Technology, Djure Jakšića 3, Belgrade, Serbia
Vasiljević Tomić, D. and M. Milanović, “Space of Borders: Architectural Landscape
Reconstruction“, in Bogdanovic Ruzica (Ed.). Fifth International Conference and
Exhibition "On Architecture" with International Multimedia Event – Exhibition Book.
Belgrade: STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2017, p. 34

* Напомена: У датим нумерисаним референцама Промоције и излагања студентских радова, допринос кандидаткиње је присутан као
педагошка одговорност, уз формална овлашћења од стране руководилаца у свим случајевима програмских и тематских иницијатива,
уређивања и предлога који су реализовани а излазе изван оквира сарадничке надлежности и представају допринос као слободног
истраживача (члан 141. тачка 1. став 7) Статута УБ; члан 136. став 2) Статута АФ). Наведене референце чине посредни увид у
допринос кандидата, a према захтеву квалитативног вредновања кандидата - критеријуму Ангажованост у развоју услова за научни
рад, образовању и формирању научних кадрова.
(Аргументи се односе на текстовe курикулума, програма и званичних објава који чине апстракте наведених изложбених пријава на једној
страни, односно сарадњу-помоћ у раду са студентима ка њиховим најбољим резултатима унутар именоване педагошке улоге на другој,
без интерференција у ауторства студената нити повреда истих упућујући пре свега на тематске, теоријске и методолошке оквире задатка
и развоја наставног програма који су руководиоцима предложени на основу индивидуалних спољашњих истраживања (члан 148. став 5.
тачка 2. и члан 149. став 4. Статута АФ) и са њихове стране усвојени за рад).
................................................

Д. Ћирић, у свему без кршења одредница Кривичног законика, Глава двадесета – Кривична дела против интелектуалне својине, Члан
198-202, Закона о ауторским и сродним правима (ауторска дела из члана 2, под редним бројем 1),2),7), и 9)), Kодекса
професионалне етике на Уноверзитету у Београду и Кодекса понашања у научноистраживачком раду, Статуту
Универзитета у Београду (члан 122, ставови 1, 2 (тачка 2), став 4. (у случајевима у којима није реч о самостално финансираним
и иницираним пројектима и истраживањима и када је испуњен став 5 – стр. 31. и 32. овог документа) ставови 8. и 9; члан 126.).
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Прилог 4
Процес за акредитацију и самовредновање на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, јануар 2019. године
Oдбрањена докторска дисертација у установи у претходне три школске године са резултатима који су објављени или прихваћени
за објављивање. Примена истраживачких резултата. (Формулар Образац анкете научноистраживачки, уметнички и стручни
резултати наставника и сарадника, Процеса за акредитацију и самовредновање на Архитектонском факултету Универзитета у
Београду, спроведеном јануара 2019. године).

Име
кандидата

Име
ментора

Драгана
Ћирић

Владимир
Лојаница

Назив дисертације / година одбране
„Записи архитектонскиг дизајн процеса:
дисциплинарне границе и трансфери“
одбрањена 14. јула 2017. године на
Архитектонском факултету Универзитета у
Београду

Публиковани резултати – дати комплетне податке за сваки
рад (аутори, назив рада, часопис, година)

*М

Ћирић, Драгана. 'Записи' архитектонског дизајн процеса:
дисциплинарне границе и трансфери. Докторска
дисертација, Београд: Архитектонски факултет, Универзитет
у Београду, 2017.

M70

http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5297
Драгана
Ћирић

Ciric, Dragana. “Relational Logics and Diagrams: No-Scale
Conditions“. Serbian Architectural Journal, Vol. 8, No. 3, 2016,
pp. 388-425

2016

https://www.academia.edu/33536632/Relational_Logics_and
_Diagrams_No-Scale_Conditions

M24

http://saj.rs/2017/09/20/2016-03/
Претходна истраживања увршћена у делове
Дисертације, или истраживања развијана
даљељ кроз посебне пројекте

Драгана
Ћирић

2016

Драгана
Ћирић

2018

Драгана
Ћирић

2018

Истраживања

Развој елемената тезе и истраживања

Развој теме

Ciric, Dragana. "Design-Data Intelligence: Microhistories and
Diagrammatic Reasoning", in Bogdanovic, Ruzica (Ed.).
International Scientific Conference and Exhibition "Scale of
Design: From Micro to Macro" Conference Proceedings,
Belgrade: STRAND - Sustainable Urban Society Association,
2016, pp.155-171
Ciric, D. "Diagrammatics of Virtual Connectome: Architecture of
Digital Memory-Scaping". in Bogdanovic, R. (Ed.). GOING
DIGITAL: Innovation in Art, Architecture, Science and
Technology in Digital Era - Third International Conference on
Digital Age Proceedings. Belgrade: STRAND – Sustainable
Urban Society Associations, 2018, pp 109-135.
Ciric, D. “Diagrammatics: Data/Information and Knowledge
Articulation, Critical Legacy, and the Current Status of Digitally
and Designerly Intelligent Strategy/Register/Regime of
Reasoning and Representation”
Dubrovnik, September 19, 2018
Academic Course “Notation, Algorithm, Criticism: Towards a
Critical Epistemology of Architecture”, IUC,
CAAS, UNIRI, Dubrovnik, September 17-22, 2018
https://www.iuc.hr/course-details.php?id=1134

M33
М34
М35

M31
М32
М35

М35

http://cas.uniri.hr/notation-algorithm-criticism-towards-acritical-epistemology-of-architecture/
http://cas.uniri.hr/wpcontent/uploads/2018/09/DBV_SS_resume.pdf
http://www.instifdt.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/2015/03/NotationAlhorithmCriticism-1.pdf
Драгана
Ћирић

2018

Развој теме

Diagramma
Future Architecture Platform : Pitch Cocktails -Presentations
MAO, Ljubljana, 15.02.2018.

М35

Драгана
Ћирић

2018-

Развој (у процесу)

Diagrammatics, SAJ thematic issue (guest editor)

M28b

Примена резултата истрживања у настави –
предавања и програми у директној вези са
темама докторске дисертације (ауторски
предлог и реалиација) и додатним спољним
истраживањима

Назив резултата

33

2017

2017

2017

Предавање 01
Географски пројекат архитектуре [динамички
системи и места обсервације – глобалне мреже]
Уводно предавање Д. Ћирић ("Observatorial
Places – Global Networks":), пресек кроз теме
семинара и прва тема (на основу
индивидуалног ауторског истраживања)
Уз одобрење предлога од стране руководилаца,
предавање је одржано у оквиру Семинара
Оптикон: Селестијална динамика (сарадња и
програмирање студија в. проф. др Драгане
Васиљевић Томић, ас. др Драгана Ћирић,
Архитектонски факултет, Универзитет у
Београду, октобар 2017)
Презентација на конференцији
На основу теме и индивидуалног ауторског
истраживања објављених на конференцији BAB
2017 International Conference: "Balkan Patterns in
Urbanism and Architecture: Challenges“ у изводу
Предавање 05
Д. Ћирић, „Научне парадигме и историја
интердисциплинарних трансфера 1. део:
Архитектура, математика, геометрија,
астрономија, музика, географија“
Уз одобрење предлога од стране руководилаца,
предавање је одржано у оквиру Семинара
Оптикон: Селестијална динамика (сарадња и
програмирање студија в. проф. др Драгане
Васиљевић Томић, ас. др Драгана Ћирић,
Архитектонски факултет, Универзитет у
Београду, октобар 2017)
Предавање 09
Д. Ћирић, „Теорија комплексности“
У оквиру серије предавања Пете
интернационалне конференције и изложбе „О
архитектури“ са мултимедијалним догађајем,
у организацији Асоцијације за одрживо урбано
друштво (STRAND), Београд, 7-9. децембра
2017. године

http://www.arh.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/201718_programi/201718_dokumenti/1718_MA
SA/201718_MASA_MODUL_A/201718_MASA-A23011-01STUDIO-M03A-PROJEKAT-VASILJEVIC-TOMIC.pdf?pismo=lat

http://www.arh.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/201718_programi/201718_dokumenti/1718_MA
SA/201718_MASA_MODUL_A/201718_MASA-A23012-01STUDIO-M03A-SEMINAR-VASILJEVIC-TOMIC.pdf?pismo=lat
Ciric, Dragana. “Location Intelligence Dynamics and Complexity:
The Questions of Design Thinking Strategy”. in Mrdjenovic,
Tatjana (Ed.). International Conference: "Balkan Patterns in
Urbanism and Architecture: Challenges". Belgrade: Faculty of
Architecture, 2017, p.49

M34

http://www.arh.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/201718_programi/201718_dokumenti/1718_MA
SA/201718_MASA_MODUL_A/201718_MASA-A23011-01STUDIO-M03A-PROJEKAT-VASILJEVIC-TOMIC.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/201718_programi/201718_dokumenti/1718_MA
SA/201718_MASA_MODUL_A/201718_MASA-A23012-01STUDIO-M03A-SEMINAR-VASILJEVIC-TOMIC.pdf?pismo=lat

Ciric, Dragana. “Complexity: Dynamic Diagrammatic
Architectures”. in Bogdanovic Ruzica (Ed.). Fifth International
Conference and Exhibition "On Architecture" with International
Multimedia Event: Conference Proceedings. Belgrade: STRAND
- Sustainable Urban Society Association, 2017, pp. 29-50

M33
M34
M35

http://www.arh.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/201718_programi/201718_dokumenti/1718
_MASA/201718_MASA_MODUL_A/201718_MASA-A2301201-STUDIO-M03A-SEMINAR-VASILJEVICTOMIC.pdf?pismo=lat
2017

2014/2015

2016

Студио: Оптикон: Селестијална динамика - аутор
курикулума и програма
Радионица: „Оптикон: Ефекат посматрaча“

3rd International Conference and Exhibition On
Architecture “Reworking the City Through New
Architecture”

Ciric, D. “Architectural Bordering: Concepts, Models, and
Principles”, in Bogdanović, R. (Ed.). 3rd International Conference
and Exhibition On Architecture “Reworking the City Through New
Architecture” – Conference Proceedings. Belgrade: STRAND Sustainable Urban Society Association, 2015, pp.36-54.
Ciric, D. “Disappearing Borders: Ethics of Power Invisibility”, in
Bogdanović, Ružica (Ed.). Going Digital: Innovation in Art,
Architecture, Science and Technology - Conference
Proceedings, Belgrade: Sustainable Urban Society Association –
STRAND, 2016, pp. 91-107.

М33
М34
М35
М33
М34
М35

* Категоризација публикације према класификацији ресорног Министарства за науку а у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље,
http://www.mpn.gov.rs/casopisi/
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Прилог 5
Списак предмета на којима је кандидаткиња била ангажована у периоду 2012/2013-2018/2019. године
(предмети и ангажпвања у периоду 2006-2012 године дати су у извештају приликом изборне процедуре за звање асистента на
Департману за архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у Београду и овом приликком неће бити узети у обзир)

2012-2019

Ангажованост на предметима од избора у асистенстско звање

2018/2019

1. семестар
ОАСА/ИАСА
ОАСА – 11011
ИАСА – 11011
ОАСА - 35080
ИАСА
ИАСА - 35080

МАСА
МАСА-А23011

20172018

Архитектонско пројектовање (1. година, 1. семестар)
мр Милан Вујовић, в.проф (руководилац), ас. др Драгана Ћирић (сала 220)
Студио 03б – Омнибус (3. година, 1. семестар)
доц. арх. Драган Стаменовић, асс. др Драгана Ћирић
Студио 03б – Архитектура и природа
ЕKO станица РАТНО ОСТРВО (3.година, 1. семестар)
в.проф.др Драгана Васиљевић Томић, доц. др Ана Никезић, доц. др Милена Кордић, асс. др
Драгана Ћирић, ас. арх. Анђелка Бнин Бнински, ас, м.и.а. Дејан Тодоровић
СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 05 (2. година / 3. семестар)
Сонички свет: Невидива архитектура Београдске фортификације
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, др Драгана Ћирић, арх, aс. (учесник у настави,
програмирање - курикулум)

МАСА-А23012

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 05 (2. година / 3. семестар)
Сонички свет: Невидива архитектура Београдске фортификације
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, др Драгана Ћирић, арх, aс. (учесник у настави,
програмирање - курикулум)

МАСА-А23013

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 05 (2. година / 3. семестар)
Сонички отисак
др Драгана Ћирић, арх (сарадник/учесник у настави: асистент са докторатом),
Милорад Пејановић, м.и.а. и докторант на Интердисциплинарним докторским
студијама, Петар Стојичић, дузајнер звука (аутори радионице), др Драгана Васиљевић
Томић, ванредни професор (супервизија)

1. семестар
ОАСА/ИАСА
ОАСА – 11011
ИАСА – 11011
ОАСА - 35080
ИАСА
ИАСА - 35080

МАСА
МАСА-А23011

Архитектонско пројектовање (1. година, 1. семестар)
мр Милан Вујовић, в.проф (руководилац), ас. др Драгана Ћирић (сала 220)
Студио 03б – Омнибус (3. година, 1. семестар)
доц. арх. Драган Стаменовић, асс. др Драгана Ћирић
Студио 03б – Архитектура и природа
ЕKO станица РАТНО ОСТРВО (3.година, 1. семестар)
в.проф.др Драгана Васиљевић Томић, доц. др Ана Никезић, доц. др Милена Кордић, асс. др
Драгана Ћирић, ас. арх. Анђелка Бнин Бнински, ас, м.и.а. Дејан Тодоровић
СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 05 (2. година / 3. семестар)
Оптикон: Селестијална динамика
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, др Драгана Ћирић, ас. са докторатом, арх
(сарадник-учесник у настави – програмирање курикулума)

МАСА-А23012

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 05 (2. година / 3. семестар)
Оптикон: Селестијална динамика
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, др Драгана Ћирић, ас. са докторатом, арх
(сарадник/учесник у настави: програм семинара, предавања)

МАСА-А23013

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 05 (2. година / 3. семестар)
Оптикон: Ефекат посматрача
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, др Драгана Ћирић, ас. са докторатом, арх.
(сарадник/учесник у настави: програм радионице, задатак и извођење)

МАСА-А23013
МАСА-23030-01

Изборни предмет 3 – Архитектура (2. година, 1. семестар)
Места доколице у савременом граду: отворени јавни градски простори
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в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, доц. др Ана Никезић, др Наташа Јанковић, др Драгана
Ћирић
2. семестар
ОАСА/ИАСА
ОАСА – 12011
ИАСА – 12011
МАСА
МАСА А24021

Простор и облик (1. година, 2. семестар)
арх. Милан Ђурић, в.проф, арх. Снежана Веснић, асс. Координатор, арх. др Драгана Ћирић, асс.
(сала 220)
Мастер теза (2. година, 4. семестар)
Контрапункт
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. др Драгана Ћирић

МАСА А24022

Мастер пројекат (2. година, 4. семестар)
Контрапункт
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. др Драгана Ћирић

МАСА А24023

Мастер завршни рад (2. година, 4. семестар)
Контрапункт
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. Драгана Ћирић
Додатни програм: [resonate] Лисабон-Београд
др Драгана Ћирић, допринос и иницијатива, организација и координација
Конференције (предавања, радионице) које прате рад на изради тезе и пројекта у студију
организоване као предлог истраживачке и екперименталне лабораторије која би могла постати
интегрални део регуларне наставе. (сарадња Архитектонског факултета и фестивала Resonatе)
http://www.arh.bg.ac.rs/2018/06/06/saradnja-arhitektonskog-fakulteta-sa-festivalom-resonate-2018/?pismo=lat

МУАД
МУАД-24021

20162017

Мастер теза (2. година, 4. семестар МУАД)
Реафирмација@бар-код
арх. Драган Стаменовић, доц; др Драгана Ћирић, асс.

МУАД-24022

Мастер пројекат (2. година, 4. семестар МУАД)
Реафирмација@бар-код
доц. арх. Драган Стаменовић, ас. др Драгана Ћирић

МУАД-24023

Мастер завршни рад (2. година, 4. семестар МУАД)
Реафирмација@бар-код
доц. арх. Драган Стаменовић, ас.др Драгана Ћирић

1. семестар
ОАСА/ИАСА
ОАСА – 11011
ИАСА – 11011
ОАСА - 35080
ИАСА
ИАСА - 35080

МАСА
МАСА-А23011

Архитектонско пројектовање (1. година, 1. семестар)
мр Милан Вујовић, в.проф (руководилац), ас. др Драгана Ћирић (сала 220)
Студио 03б – Омнибус (3. година, 1. семестар)
доц. арх. Драган Стаменовић, асс. др Драгана Ћирић
Студио 03б – Архитектура и природа
Еко станица Велико ратно острво (3.година, 1. семестар)
в.проф. др Драгана Васиљевић Томић, доц. др Ана Никезић, доц. др Милена Кордић, асс.арх.
Драгана Ћирић, ас. др Наташа Јанковић, доц. др Павле Стаменовић, ас. Дејан Тодоровић
СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 05 (2. година / 3. семестар)
Панорамски лифт: Урбана археологија Ташмајдана у Београду
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, ас. арх Драгана Ћирић

МАСА-А23012

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 05 (2. година / 3. семестар)
Урбана археологија
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, асс. Драгана Ћирић, арх

МАСА-А23013

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 05 (2. година / 3. семестар)
Урбана археологија
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор. асс. Драгана Ћирић, арх

МАСА-А23013
МАСА-23030-01

Изборни предмет 3 – Архитектура (2. година, 1. семестар)
Места доколице у савременом граду: отворени јавни градски простори
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, доц. др Ана Никезић, др Наташа Јанковић, асс.арх Драгана
Ћирић, ас. Наташа Јанковић
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2. семестар
МАСА

2015/2016

Неплаћено одсусво због израде докората у периоду 1.марта до 1. маја 2017. године; учешће на
мастер модулу остварено једино предлогом-договором курикулума (узет тематско-теоријски план
који је кнадидаткиња израдила за семестар 2014/2015 као део индивидуалног истраживачког рада
и провере у настави), и у завршној фази Мастер пројекта и Мастер завршном раду

МАСА А24021

Мастер теза (2. година, 4. семестар )
Простори граница-Реконструкција архитектонског пејзажа E75-E70
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. Драгана Ћирић (курикулум и тематски теоријски план),
сарадник Маријана Милановић, миа

МАСА А24022

Мастер пројекат (2. година, 4. семестар)
Простори граница-Реконструкција архитектонског пејзажа E75-E70
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, сарадник Маријана Милановић, миа, асс. Драгана Ћирић

МУАД-24023

Мастер завршни рад (2. година, 4. семестар)
Простори граница-Реконструкција архитектонског пејзажа E75-E70
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. Драгана Ћирић

1. семестар
ОАСА/ИАСА
ОАСА/ИАСА
ОАСА/ИАСА
МАСА
МАСА-23030
МАСА-23030-01

МАСА-А23011

М2 Увод у студије пројектовања
М2.1. Простор и облик (1. година, 1. семестар).
руководилац в. проф. Милан Ђурић, ас. арх. Драгана Ћирић (сала 227)
Изборни предмет 3 – Архитектура (2. година, 1. семестар)
Места доколице у савременом граду: отворени јавни градски простори
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, доц. др Ана Никезић, ас.арх Драгана
Ћирић, ас.арх. Наташа Јанковић
СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ (2. година / 3. семестар)
Студио М03А – Пројекат – 01:
Инетрнационална галерија модерне уметности
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор, ас. Јелена Богосављевић (сарадник), ас Драгана
Ћирић (сарадник)
Студио М03А – Пројекат – 06:
Панорамски лифт: Урбана археологија Ташмајдана у Београду
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, ас. Драгана Ћирић, арх (сарадник)

МАСА-А23012

СТУДИО М03А – СЕМИНАР
Студио М03А – Семинар – 01:
Пут и место
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор, ас. Јелена Богосављевић, арх. (сарадник) ас Драгана
Ћирић, арх (сарадник)
Студио М03А – Семинар – 06:
Урбана археологија
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, ас. Драгана Ћирић, арх (сарадник)

МАСА-А23013

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА
Студио М03А – Радионица – 01:
Радни простор – вежба
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор, ас. Јелена Богосављевић, арх. (сарадник) ас Драгана
Ћирић, арх (сарадник)
Студио М03А – Семинар – 06:
Урбана археологија
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, ас. Драгана Ћирић, арх (сарадник)

2. семестар
ОАСА/ИАСА
ОАСА 11011
ИАСА 11011

Елементи пројектовања (1. година, 2. семестар)
доц. арх. Зоран Абадић руководилац предмета, асс. арх. Драгана Ћирић (сала 227)

ОАСА М19.1

Студио пројекат 4 - синтеза – 19.1--07 (3. година, 6. семестар)
Крај г:рада (руководилац в. проф. Милан Вујовић)
Студио в. пеоф. Владимир Миленковић, ас. Драгана Ћирић, сарадник Маја Морошан

МАСА А24021

Мастер теза (2. година, 4. семестар )
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Туристички терминал Косанчићев венац Београд
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. Драгана Ћирић

2014/2015

МАСА А24022

Мастер пројекат (2. година, 4. семестар)
Туристички терминал Косанчићев венац Београд
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. Драгана Ћирић

МАСА А24023

Мастер завршни рад (2. година, 4. семестар)
Туристички терминал Косанчићев венац Београд
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. Драгана Ћирић

1. семестар
ОАСА/ИАСА
ОАСА/ИАСА
ОАСА/ИАСА

МАСА
МАСА - М6

М6.1 – Пројекат 2 – Усмерење (А): Курс M6A.1. – Студио (2. година, 3. семестар)
Сингуларност(и): Музеј Соломон Р. Гугенхајм Београд
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. Драгана Ћирић

МАСА – М7

М7.3 – Радионица 3 (2. година, 3. семестар)
Сингуларност(и): Колекције
в. проф. др Драгана ВасиљевићТомић, асс. Драгана Ћирић (аутор радионице)

МАСА - М8

М8.3 - Изборни предмет 3 (2. година, 3. семестар)
Феномен боје у архитектонском простору
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. Драгана Ћирић

МУА
МУА – 11040
МУА – 11040 - 01
2. семестар
ОАСА/ИАСА
ОАСА/ИАСА
ОАСА/ИАСА

ОАСА М19.1

МАСА
МАСА – М9

МУА
МУА-12040
МУА-12040-01

2013/2014

М2
Увод у студије пројектовања
М2.1/11011 Простор и облик (1. година, 1. семестар).
руководилац предмета в. проф. Милан Ђурић, координатор асс. мр Татјана Стратимировић, ас.
Драгана Ћирић (сала 227)

1. семестар
ОАСА/ИАСА
ОАСА/ИАСА
ОАСА М2.1
ИАСА 11011
МАСА
МАСА - М6

Изборни предмет 1 – Феномени (1. година, 1. семестар)
Феномен боје у архитектонском простору
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. Драгана Ћирић

М2 Увод у студије пројектовања:
М2.4. Елементи пројектовања (1. година, 2. семестар)
доц. арх. Зоран Абади (руководилац), ас. арх Јелена Богосављљевић (координатор), асс. арх.
Драгана Ћирић (сала 227)
Студио пројекат 4 - синтеза – 19.1--07 (3. година, 6. семестар)
fifty-fifty вишепородично становање, Сремчица
доц. др Владимир Миленковић, асс. Драгана Ћирић, сарадници Стефан Васић, Богдан Брдар,
Небојша Стефановић
М9.1 Теза и М9.2 Мастер пројекат: (2. година, 4. семестар)
Простори граница-Реконструкција архитектонског пејзажа E75-E70, 44°48′00″N 20°27′00″E
/44°47′54″N 20°27′12″E
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. Драгана Ћирић (аутор курикулума)
Изборни предмет 3 - Простор и догађај (1. година, 2. семестар)
Границе пејзажа
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, доц. др Ана Никезић, ас. Драгана Ћирић, ас. Наташа
Јанковић

М2
Увод у студије пројектовања
М2.1/11011 Простор и облик (1. година, 1. семестар).
руководилац предмета в. проф. Милан Ђурић, координатор асс. мр Татјана Стратимировић, ас.
Драгана Ћирић (сала 301)
М6.1 – Пројекат 2 – Усмерење (А):
M6A.1. – Студио (2. година, 3. семестар)
Спектакл
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в. проф. Др Драгана Васиљевић Томић, в. проф. Иван Рашковић, асс. Драгана Ћирић, асс. Јелена
Ристић Трајковић
МАСА – М7

2. семестар
ОАСА/ИАСА
ОАСА/ИАСА
ОАСА/ИАСА

М2 Увод у студије пројектовања:
М2.4. Елементи пројектовања (1. година, 2. семестар)
доц. арх. Зоран Абади (руководилац), ас. арх Јелена Богосављљевић (координатор), асс. арх.
Драгана Ћирић (сала 301)

ОАСА М19.1

Студио пројекат 4 - синтеза – 19.1--07 (3. година, 6. семестар)
Зелени стан. Студентско становање
руководилац предмета доц. Арх. Игор Рајковић, руководилац студија доц. арх. Милош Комленић,
асс. Драгана Ћирић

МАСА М8.2

Изборни предмет 1 (1. година, 2. семестар)
Феномен боје у архитектонском простору
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, ас. Драгана Ћирић

МАСА
МАСА – М9

2012/2013

М7.3 – Радионица 3 (2. година, 3. семестар)
Визуелни транскрипти
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, в. проф. Иван Рашковић, асс. Драгана Ћирић, асс. Јелена
Ристић Трајковић

1. и 2. семестар
ОАСА/ИАСА
ОАСА/ИАСА
ОАСА/ИАСА
МАСА
МАСА - М6
МАСА – М6.1

МАСА - М9 Мастер пројекат. (2. година, 4. семестар)
МАСА - M9.1. Мастер теза
МАСА – М9.2. Пројекат
Културни туризам: Трагови у пределу_Синхронизација архитектуре и природе. Визиторски
центар – Пештерска висораван
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, ас. Драгана Ћирић

М2 Увод у студије пројектовања
М2.4 Елементи пројектовања (1. година, 2. семестар)
руководилац предмета доц. арх. Зоран Абадић, асс. арх. Драгана Ћирић (сала 301)

М6.1 – Пројекат 2 – Усмерење (А) (2. година, 3. семестар)
М6.1 Студио
суперСтруктура - Академија: Библиотека
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, сарадник. арх. Драгана Ћирић

МАСА – М6.2

М6.2 Семинар (1. година, 1. семестар и 2. година 3. семестар)
Landscape, структура и инфраструктура
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, доц. др Ана Никезић, ас. Драгана Ћирић, сарадникистраживач Наташа Јанковић

МАСА - М7.3

М7.3 Радионица
Палата Савезног извршног већа у Новом Београду [СИВ] – Фрагменти
(студија случаја)

МАСА - М9

Мастер пројекат
Културни туризам: Туристички центар
в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, ас. арх. Драгана Ћирић

.................................................................................................................................................. пре избора у асистентско звање
2006-2012

Ангажовање у настави током сарадничког периода – апсолвентски стаж (2006-2008), д.и.а.
сарадник (2008-2012)

2011/2012. Мастер студије:

Студио М6А: Музеј: Дечији музеј
Радионица 3: Право деце на културу, Културни центар града
Мастер пројекат: КуЦенталтура становања. Савремена вила
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2010/2011. Основне студије:

Мастер студије:

2009/2010. Основне студије:

Простор и облик, асс. арх. Татјана Карабеговић, сар. Драгана Ћирић
Визуелна истраживања, асс. арх. Владимир Ковач, сар. Драгана Ћирић
Семинар: Комуникације и град , (прва година мастера, 2. семестар):
Д. Васиљевић Томић, А.Никезић, Т.Карабеговић, арх. Драгана Ћирић
Студио М6А: Културне индустрије: Хотел, Деспотовац, ванредни проф. др Драгана
Васиљевић Томић, асс. арх. Татјана Карабеговић, сарадник арх. Драгана Ћирић
Радионица 3 – Миксер Фестивал
Мастер пројекат: Архитектонски идентитети: Зграда амбасаде, в. проф. др Драгана Васиљевић
Томић, асс. арх. Татјана Карабеговић, сарадник Драгана Ћирић
Простор и облик, Елементи пројектовања, асс. арх. Татјана Карабеговић, сар. Драгана Ћирић
Визуелна истраживања, Архитектонска графика, асс. мр Ивана Лукић, сар. Драгана Ћирић

Мастер студије:

Семинар: Урбана Археологија (Мастер студије М6А: прва година мастера, 2. семестар), в. проф. др
Д. Васиљевић Томић, Т.Карабеговић. (Учесници, С.Крунић, В.Голубовић, Д, Ћоровић. Т.Kарабеговић,
Д.Васиљевић, Д.Ћирић)
Студио М6А - Урбана археологија: Ташмајдански гребен, в. проф. др Драгана Васиљевић
Томић, асс. арх. Татјана Карабеговић, сарадник Драгана Ћирић
Мастер пројекат- Критичка Реконструкција: Зграда Техничких Факултета, в. проф. др Драгана
Васиљевић Томић, асс. арх. Татјана Карабеговић, сарадник арх Драгана Ћирић

2008/2009. Основне студије:

Простор и облик, Елементи пројектовања, асс. арх. Татјана Карабеговић, сарадник Драгана Ћирић
Визуелна истраживања, Архитектонска графика, асс. мр Ивана Лукић, сар. Драгана Ћирић
Ликовни елементи, доц. мр Ивана Кличковић, сар. Драгана Ћирић

Мастер студије:

Студио М4 – Ремоделација градског блока / програмска промена
Мастер пројекат: Маргине и терминали, в. проф. др Драгана Васиљевић Томић, асс. арх.Татјана
Карабеговић, сарадник Драгана Ћирић

2007/2008. Основне студије:

Простор и облик, Елементи пројектовања, асс. арх. Татјана Карабеговић, сар. Драгана Ћирић
Визуелна истраживања, в. проф. арх. Душан М. Станисављевић, сар. Драгана Ћирић
Ликовни елементи, в. проф. др Мариела Цветић, сар. Драгана Ћирић

2006/2007. Основне студије:

Простор и облик, Елементи пројектовања, асс. арх. Татјана Карабеговић, сар. Драгана Ћирић
Визуелна истраживања, в. проф. арх. Душан М. Станисављевић, сар. Драгана Ћирић
Архитектонска графика, асс. арх. Михајло Лујак, сар. Драгана Ћирић

..........................................................................................................................................
Напомена: Кандидаткиња прилаже и све доступне документе са оценама педагошког рада сарадника од стране студената
спроведене путем портала и анкетног система Универзитета у Београду - Архитектонског факултета. Преглед у виду листе дат је у
сегменту квалитативне оцене Комисије за избор у звање научни сарадник који се налази у наставку Извештаја (стр. 48-49).
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I. Општи подаци о кандидату
Име и презиме:

Драгана Ћирић

Година рођења:

1981.

Назив институције у којој је кандидаткиња била
запослена:

Архитектонски факутет, Универзитету Београду

Дипломирала:

година:
факултет:

2008.
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

Магистрирала:

година:
факултет:

-

Докторирала:

година:
факултет:

2017.
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

Постојеће научно звање:

није претходно бирана у научно звање
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
research code: 11234
ORCID: 0000-0001-5778-5599
http://ecris.sr.cobiss.net/public/jqm/rsr.aspx?lang=eng_sr&opdescr
=search&opt=2&subopt=300&code1=rsr&code2=auto&psiz
e=10&hits=2&page=1&count=1&search_term=Dragana%2
0Ciric&id=11324&slng=scr&order_by=

Научно звање које се тражи:

Научни сарадник

Област науке у којој се тражи звање:

Техничко-технолошке и биотехничке науке

Грана науке у којој се тражи звање:

Архитектура, просторно планирање и урбанизам

Научна дисциплина у којој се тражи звање:

Архитектура

Назив матичног научног одбора којем се захтев
упућује:

Матични научни одбор за саобраћај, урбанизам и
грађевинарство

II. Датум избора-реизбора у научно звање:
Кандидаткиња није раније бирана у научно звање

нема научно звање

Услови
Научни сарадник:

мин. вредности

Укупно:
Обавезни (1): M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100
Обавезни (2): M21+M22+M23+М24 (за архитектуру)

16
9
5

остварено
106.0
78.0
9.0

Прилог 4 Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживаких резултата
истраживача ("Службени гласник РС", бр. 24 од 8. марта 2016, 21 од 10. марта 2017, 38 од 21. априла 2017)
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III. Научноистраживачки резултати (Прилози 1, 2 Правилника)
1.

2.

3.

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10):
број вредност
М14 ?
x 4 (у припреми)
укупно

=0

Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20):
број вредност укупно
број вредност = укупно
М24 3
х 3 = 9 поена
М22 (у процесу) 0 поена
M28b 1
x 2.5 = 2.5 поена (2018-2019)
М20 укупно

= 11.5

a) Зборници са међународних научних скупова (М30):
вредност = укупно
х 3.5 = 3.5
х 1.5 = 1.5
х 1 = 10
х 0.5 = 10.5
х 0.3 = 3.9
М30 укупно

= 30.0

Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (М40):
број вредност = укупно
М45
2 х 1.5 = 3 поена
М40 укупно

= 3.0

М31
М32
М33
М34
М35

4.

5.

број
1
1
10
21
15

Часописи националног значаја (М50):
број вредност= укупно
М51

6.

Зборници скупова националног значаја (М60):
М63
М68

7.

број вредност = укупно
1 х 6 = 6 поена
М70 укупно

= 6.0

број вредност = укупно
4
х 2 = 8 поена
М80 укупно

= 8.0

број вредност = укупно
2 х2 =4
М90 укупно

= 4.0

Техничка и развојна решења (М80)
М85

9.

= 4.0

Магистарске и докторске тезе (М70):
М70

8.

број вредност = укупно
2
х 0.5 (није увршћено у збир)
2
х 2 = 4 поена
М60 укупно

Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90):
М99
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10.

11

12.

Изведена дела, награде, студије, изложбе – међународни карактер (M100, М101-107)
број вредност = укупно
M101
1 х8= 8
М104
2 х2= 4
М105 15 х 1 = 15
М101-107 укупно

= 27.0

Изведена дела, награде, студије, изложбе – национални карактер (М100, М108-112)
број вредност = укупно
M108
2 х4 =8
М109
1 х 2.5 = 2.5
М112
4 х 0.5 = 2.0
М108-112 укупно
М100 укупно

= 12.5
= 39.5

Креирања и анализа ефеката јавних политика M120
број вредност = укупно
M121
M120
УКУПАН БРОЈ ПОЕНА

укупно

* поени означени плавим – у процесу извођења или у припреми

врста резултата

појединачна вредност
резултата

број радова

М10
М20

М14
М22
М24
М28б
М31
М32
М33
М34
М35
М45
М63
М68
М70
М85
М99
М101
М104
М105
М108
М109
М112

4
5
3
2.5
3.5
1.5
1
0.5
0.3
1.5
0.5
2
6
2
2
8
2
1
4
2.5
0.5

у процесу
у процесу
3
1
1
1
10
21
15
2
2
2
1
4
2 (+1)
1 (+1)
2
15
2
1
4

М40
М60
М70
М80
М90
М100

Укупан број и вредност резултата

= 106.0

(односи се на табелу стр.42-43)

група
резултата

М30

укупно

88

укупна
вредност
резултата
9
2.5
3.5
1.5
10.0
10.5
4.5
3.0
4.0
6.0
8.0
4.0
8.0
4.0
15.0
8.0
2.5
2.0

106.0
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IV. Квалитативна оцена научног доприноса (Прилог 1. Правилника):
1.

Показатељи успеха у научном раду
(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних институција и друштава;
уводна предавања на научним конференцијама и друга предавања по позиву; чланства у одборима
међународних научних конференција; чланства у одборима научних друштава; чланства у уређивачким
одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката)

Увод: основни услови и научни допринос докторске дисертације
Кандидаткиња Драгана Ћирић је носилац дипломе Дипломираног инжењера архитектуре стечене
2008. године (остварене према програму студија одслушаних током периода 2000-2005. године –
приложена копија дипломе) и Доктора наука – архитектура и урбанизам (М70) стечене јула 2017.
године одбраном теме „Записи архитектонског дизајн процеса: дисциплинарне границе и трансфери“
(приложено Уверења о дипломирању на Докторским академским студијама). Обиман докторски рад
(представљен на 715 страна текста и илустрација из значајних архитектонских извора), бележи важан
допринос архитектонској теорији, историји, пракси и интердисциплинарном пољу наука и уметности.
Организован у три тематске целине –
01. доказ интедисциплинарности и кросдисциплинарности архитектонске теорије и праксе (уз
осврт на актуелне парадигме постдисциплинарности) кроз метаисторијске и
метадисциплинарне, односно микроисторијске анализе и трасирања дефинисаних проблема,
02. стратегија и систем истраживања дизајн интелигенције – дијаграматски методолошки
апарат просторног логичког мишљења и рада са подацима, уз примену на временске
(историјске) анализе
03. савремене теоријске и истраживачке линије у архитектури - операционализација
дисциплинарне размене и конвергенције знања у нове архитектонске правце иновације –
пружа вишеструки епистемолошки, методолошки, технички и друштвени допринос чији развој и
унапређења ће кандидаткиња наставити кроз даље теоријске, научне и дизајн-истраживачке пројекте.
Начин на који води поједине равни и планове својих студија (Прилог 4) показује јасне циљеве и
координацију у односу на спроведена истраживања и остварене и планиране резултате,
препознавање места њихове адекватне примене (академски програми, семинари, радионице,
системска организација, техничка решења и пракса) и инструменте њихове струне провере,
представљања и дисеминације (јавне дискусије, научне публикације, конференције и изложбе). Из
елемената докторске дисертације изводи различита примењена решења, нека још увек у развојној
фази и у припремама уговорне сарадње што ову публикацију и студију још увек чини активним пољем
ауторске контроле, стручног унапређења и рафинирања. Теме се постепено уводе у круг јавнодоступних и употребних докумената носећи ограничења и одговорности у случајевима патентно
усмерених истраживања и истраживања од посебне интелектуалне вредности. Видљива је њена
намера да прикаже значај датих студија у проширењу знања и метода у настави и науци, али и
осетљивост материјала који аргументује наведени статус у периоду разраде, рецензија и
публиковања.
1.1

Награде у области науке
Међу категоријом награђених пројеката (научних истраживања), издвајају се две награде на научним
и стручно-уметниким конференцијама са изложбама селекционог карактера:
1 Diagramma: Metacognitive Strategy – Признање за иновације у архитектури (Recognition for
Innovation in Architecture) остварено на изложби научно-уметничког карактера Fifth International
Conference and Exhibition "On Architecture" with International Multimedia Event, у Београду у
организацији Странд асоцијације (STRAND - Sustainable Urban Society Association). Награђена
тема приказује истраживачку метакогнитивну методологију и систем рада са подацима у
просторној дијаграматској форми временских линија – кандидаткиња користи методе просторне
конфигурације информација у циљу њихове једноставније артикулације, анализе, архивирања и
меморисања (мнемотехнике) у логичким релацијама које одговарају основним критеријума
истраживања и умрежавања ка релевантним и поузданим научним закључцима и одговрајућим
наративним основама.
Жири: Elif Ayiter, Mitesh Dixit, Stanko Gaković, Nora Lefa, Cristian Suau, Anastasios Tellios, Wilfried
van Winden
2 Datascapes: Design Intelligence Strategy (Простори информација: стратегија дизајн интелигенције)
– Трећа награда у категорији урбанистичких студија, истраживања и пракси, на званичној изложби
BAB Balkan Architectural Biennale 2017: New Patterns in Architecture and Urbanism одржаној у
периоду 18-24. децембра 2017. године у Београду.
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Тему, истраживачки „апарат“ и методолошки патент стратегије дизајн интелигенције која,
између осталог, информације организује према правилима просторних конфигурација
(територија) или просторног позиционирања, умрежава са истраживаким пољем „подацима
увећане локационе и просторне реалности“ у којој може имати примену и блиске конекције,
указујући такође на примену у урбанистичким и просторним студијама (геоинформационим и
локационим системима) кроз теоријске поставке које на конференцији Бијенала представља у
изводу презентације “Location Intelligence Dynamics and Complexity: The Question of Design
Strategy“.
Међународни жири: prof. dr Eva Vaništa Lazarević, prof. dr Petar Arsić, from the University of Belgrade,
prof. dr Sophia Vyzoviti from the University of Thessaly, prof. dr Mihajlo Zinoski from the University of
Skopia and dr Maria Jose Climent Mondejar fro the San Antonio Catholic University of Murcia
Награде у стручно-уметничкој области
У категорији награда за стручно-уметнички допринос, кандидаткиња издваја једну награду на
архитектонском конкурсу од националног значаја.
1 У саставу тима i2i3 (Татјана Карабеговић, Драгана Ћирић и Никола Степковић), добитник је треће награде на
Архитектонском конкурсу за Визитор центар Гамзиград - Ромулијана, 2009. године расписаном у
организацији општине Зајечар. Поред чињенице да је у питању позивни конкурс од националне важности,
статус локалитета археолошког налазишта Гамзиград (одлуком о упису на Листу светске културне и
природне баштине 2007. године, статус светског наслеђа мисије УНЕСКО-а) поседује шири међународни
културни, природни и историјски значај чијој важности је дизајн-тим адекватно приступио укључујући
претходне историјске анализе и истраживања, ситуационе и пројектно-програмске захтеве.

Поред награђених пројеката, кандидаткиња редовно излаже на међународним конференцијама и
изложбама које увек подразумевају научне и стручно-уметничке одборе - валоризацију и селекцију.
1.2

Научне рецензије
др Драгана Ћирић тренутно је ангажована на изради једне научне рецензије за часопис од
међународног значаја (категорије М23). У складу са захтевима процедуре – поштовањем
анонимности наслова, теме и садржаја ауторског рукописа, тајности рецензије, односно етичког
кодекса у научноистраживачком раду - овај резултат неће бити наведен.

1.3

Позивна предавања
Комисија издваја 2 позивна предавања од међународног значаја:
1 _ 2018. године, на позив организатора и уредника треће интернационалне конференције о
дигиталном добу - GOING DIGITAL: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in Digital
Era, под уредништвом проф. др Ружице Богдановић (испред организације STRAND – Sustainable
Urban Society Associations), као уводничар излаже рад “Diagrammatics of Virtual Connectome:
Architecture of Digital Memory-Scaping” којим представља примену, резултате, допринос и развој
методолошког аспекта докторске студије којим је засновала и предложила нови истраживачки
когнитивни дигитални апарат (виртуелни конектом) заснован на критеријумима стратегије дизајн
интелигенције као система рада са подацима – аквизиције, анализе и компарације,
процесуирања и умрежавања, активне провере релевантности и кредибилитета, евалуације,
архивирања, употребе и интерпретације.
Чланак и предавање претпостављају дијаграматику као најшири оквир истраживања
специфицирајући га овом приликом на процесе мишљења и сазнања (когнитивне процесе и
више когнитивне процесе) засноване на рецепцији, уређивању и процесуирања различитих
врста информација, односно њиховој интелигентној обради и рафинирању. Реферирајући на
савремене научне перспективе у којима долази до повезивања функционалних процеса
биолошког конектома и информационих теорија заснованих на њиховим вештачким
високотехнолошким моделима и еквивалентима у контексту дигиталних решења, уводећи у
наратив различите историјске примере који ове трансфере изражавају у просторним
терминима (метафорички и криптографски у дидактичке, комуникацијске или мнемотехничке
сврхе) или коначно архитектонским типологијама (у потпуности прагматично, групацијама
објеката намењих архивирању, класификацији и раду са информацијама и свим облицима
докумената), тема простора или територија информација (који у савременом контексту
бележе измењену трагачку и класификациону логику - обрт од архива до дијаграма, од
логике сортирања до логике тражења, од логике малих база података до логике великих
база података) биће доведена до ауторског решења и критеријума који овај модел
дефинишу до статуса стратегије и система мишљења и рада са подацима.
Дато позивно предавање је публиковано у целости и изводу (укључујући и веб-најаву),
категоризовано као референца М31 и М32.
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_ 2019. године, на позив др Амируша Моктефија [Amirouch Moktefi, Ragnar Nurkse Department of
Innovation and Governance (School of Business and Governance) & Department of Cybernetics (School
of Science), Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia] прихвата учешће у радионици
Имагинација и математика на ком представљањем рада “Diagrammatics, the field of convergence”
којим говори о интердисциплинарном и кросдисциплинарном карактеру поља које заснива, добија
прилику да дијаграматику и дијаграматског мишљење као концепт и дефинисани научни домен
провери са колегама из блиских дисциплина који теми приступају из својих професионалнообликованих перспектива и истраживања обезбеђујући значајне научне основе на ширем плану
(из поља основних наука: филозофије и математике, односно логике) а тиме и на плану
интерпретација у архитектури и осталим областима примене. Истом приликом, излаже и на
конференцији 15th Annual Estonian Philosophy Conference The Digital Society: Philosophical
Perspectives уз могућност да идеје и проблеме комплексности (или доказе комплексних проблема)
и координације вишеструких процеса инхерентних дијаграматском приступу просторној
координацији и пројектовању супротстави методама аналитичке филозофије и суочи се са
начинима и инструментима логичког спровођења доказа овог истраживачког приступа, односно
постави упитним адекватне формулације и решења представљања предложене стратегије у
неким будућим формама и текстовима. Наведена излагања нису публикована у целини услед
карактеристичног програмског плана и оквира, вођене су формалне и неформалне дискусије са
презентацијама (М35) уз интерни видео запис, док је учешће на конференцији дато у изводу (М34).

др Драгана Ћирић је одржала већи број предавања у оквиру регуларне наставе на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду од којих се на првој години Основних и Интегрисаних академских
студија издваја: _серија краћих инструктивних предавања извођених за поверену студијску групу
(Човек, димензија, мера и метрички системи; Мапирање; Дијаграм; Сценички апсекти
архитектонског простора и кинеметрика простора кроз динамичке параметре и кретање;
Геометрија у контексту савремених просторних теорија и др. који нису посебно навођени у
Прилогу из разлога већег броја и њихове кратке форме извођене колатерално у оквиру вежби) и
_једно званично предавање са дискусијом (Линија: Дијаграм и покрет) дељено са колегама
асистентима (Линија) а намењено читавој генерацији студената према плану, програму и организацији
руководиоца предмета. У студију на првој години покушава да заснује специфичан методички начин
спровођења обавезних образовних јединица креирајући посебан унутрашњи план и динамику
тематске и проблемске анализе и спровођења пројектних задатака кроз истраживачки приступ. Кратка
предавања имају функцију развоја логичког и системског мишљења о пројектном проблему са
обавезном тематизацијом која одговара динамици предавања на теоријском делу курса, развоја
пројекта и савладавања програмских јединица, контекстуализацији у оквире архитектонске теорије и
праксе (са карактеристичним примерима у едукацији, ескперименту и архитектонском извођењу), и
помоћи у реализацији задатака на начин на који се то очекује. Прати их комуникација путем
дигиталних платформи, док је на веб-страницама група архивиран велики део графичких и
текстуалних елемената, предавања, медијског материјала и пратећих релевантних информација.
Остала предавања (наведено је девет) одржана су у оквиру предмета Мастер академских студија на
којима је као учесник и сарадник имала прилику да предлаже теме и презентује их различитим групама
студената. Предавања су делом одржавана у оквиру семинара у пројектном студију на којима је често
имала активну улогу у програмирању курикулума и тема, укључујући често резултате индивидуалних
истраживања, гостовања на конференцијама и искуства са додатног усавршавања у регуларни
програм и план извођења наставе. Други део предавања и презентација одржан је у оквиру изборних
предмета имајући као садржај теоријске теме, критичке анализе и погледе, адекватне дизајнистраживачке алате као предмете архитектонских парадигми и директне оперативне инструменте
(зависно од исходишта задатка, односно испитних формата предмета) и критичку анализу пројектне
и конкурсне праксе и ауторске позиције.
1.4

Ауторизоване дискусије и презентације
У категорији ауторизованих дискусија (М35), наведено је 15 резултата упућујући на кандидаткињину
активну улогу током научних скупова, радионица и значајно искуство на овом плану.

1.5

Чланство у стручним и професионалним удружењима
Током године 2018/2019 учешћем на тринаестој по реду конференцији Design Principles and Practices,
одржаној у Санкт Петерсбургу (Русија), стиче право чланства у научном удружењу Common Ground
Research Network (Illinois, USA), док учешћем у радионици Eterotopia 2018, постаје члан EASA Italy
током 2018/2019. године одржавајући пријатељске и професионалне контакте са колегамаучесницима и организаторима.
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1.6

Уредничке улоге
2018. године, Драгана Ћирић добија ангажман као гост уредник у часопису SAJ (Serbian Architectural
Journal) Архитектонског факултета Универзитета у Београду и Центра за етику, право и
примењену филозофију. Предлажући тему Дијаграматика: Нова архитектонска и просторна
писменост (Diagrammatics: New Architectural/Spatial Literacy), позив организује у четири јединице
– Issue 01: Spatial Scripts, History of Diagrammatics and Diagrammatology, Diagrammatic Literacy,
Semiotics, Knowledge and World Construction; Issue 02: Diagrammatic Intelligence, Diagrammatic
Thinking Strategies and Imagination: Intellectual and Intuitive/Counterintuitive Practice of Reasoning,
Representation, and Fabrication; Issue 03: Datascapes: Diagram, Code, Algorithm, and Archive, Digital
Literacy, Syntax, and Aesthetics of Hybrid Architectural Media; и Issue 04: Dynamics and Complexity:
Diagrammatic Fields, Tracing Nonlinearity and Emergence. Уводи су објављени новембра 2018. године
са роковима за пријаву ауторских радова датим у две серије до октобра/новембра 2019. године, а у
план су били укључени и позиви ауторима релевантним у датој области са позитивним одзивом.
Пројекат је након тога паузиран са планом накнадне реализације, па је овај научни резултат
квантификован за период од једне године - 2018/2019.
У професионалној биографији кандидаткиње, уређивачко искуство је присутно и у категорији
монографске студије – ауторског пројекта In Numbers - lines of flight, приређујући са колегама Миланом
Катићем и Растком Мазићем каталог изложбе уз улогу уређивања текста (садржаја, структуре,
организације) и графичких прилога (уметничко уредништво).
Кандидаткиња тренутно припрема и два монографска формата (каталог и теоријску студију) пројекта
exo (global eye[s]) што ће њену уређивачку активност допунити у наредном периоду.

2

Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању
научних кадрова:
(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, магистарских и докторских радова,
руковођење специјалистичким радовима; педагошки рад; међународна сарадња; организација научних
скупова)

2.1

Допринос развоју науке у земљи
На плану доприноса науци у земљи, може се прокоментарисати Design Research Lab иницијатива
којом озбиљно разматра структуру научних и истраживачких јединица унутар институција
образовања, могућности њиховог формирања, финансирања, програмирања и координације. На
основама искуства и евалуације постојећих начина извођења комплекснијих и захтевних дизајнистраживачких експеримената, односно форми извођења напредних образовних и истраживачких
програма, предлог може бити вишеструко користан, уз решавање одређених проблема реализације.
Допринос науци садржан је и у доступности и видљивости њених научних резултата, радова и студија
научној и широј заједници (поштујући начела отворености знања и етичности), укључујући и научно
умрежавање и размену.

2.2

Педагошки рад
Дугогодишњим радом у настави на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (13 година у
периоду од 2006-2019. године, у звањима од апсолвента-сарадника, дипл.инж.арх-сарадника до
асистента и асистента са докторатом), активно је пратила све промене и реструктурирања наставних
програма и планова и учествовала у формирању младих архитеката заступајући развој етичне,
професионалне, критичке и знањем засноване архитектонске позиције.
Учествовала је у осмишљавању рада у студију и сали, припреми и одржавању уводних и тематских
предавања, предлогу пројектних и истраживачких тема и курикулума, семинара и радионица у циљу
унапређења и ажурирања постојећих оквира наставе. Анкете и мишљења студената и њихови успеси
и јавна иступања аргументују квалитет и резултате њеног педагошког приступа (високе оцене и
подршка у описима), као и оцене рада руководилаца студија који су њене предлоге прихватали и
укључивали у предмете које воде. Одговорно је спроводила идеје и иницијативе засноване на
индивидуалним истраживањима и тестовима, праћењу актуелне литературе и тенденција у
архитектури и образовању која су овим путем била укључена у регуларне студијске програме,
оправдавајући своја предвиђања на овом плану. Онлајн групе које је администрирала (у биографији
су дате веб-линк адресе комплетног онлајн материјала) говоре у прилог начину рада, методама,
материјалу и комуникацији са студентима, предавањима и вежбама припреманим за активни рад у
студију и начину употребе различитих дигиталних медија у образовне сврхе.
Бележи вишегодишњи рад са студентима на Основним и Мастер академских студијама, Мастер тези,
пројекту и завршном раду, Мастер студијама унутрашње архитектуре, у склопу ког је била задужена
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за активно учешће и одговорна на свим плановима – теоријском (избору и критичком читању
литературе, дискусијама, проблематизацији и тематизацији архитектонских и шире друштвено,
културално и историјски релевантних тема), медијаторском (одржању конзистентних релација између
теоријских концепата и програма) и реализаторском (финализацији пројеката и њиховој техничкој
писмености). Према активностима у настави, њен ангажман бројао је истовремену координацију
студентских пројеката различитог степена сложености, тематске и програмске оријентације у броју од
60-80 по семестру изузимајући изборне предмете претежно теоријског карактера (у првом семестру:
22-23 студента прве године, 16-20 студената треће године у првом и 16-20 студената треће године у
другом студију, и 16 студената мастер студија; у другом семестру: 22-23 студента прве године, 20
треће године мали мастер рад, и по 7-10 студената (зависно од студијске/школске године) у два
дипломска мастер студија).
Промоцију студентских радова као једну од педагошких активности и обавеза носилаца афилијације
Архитектонског факултета Универзитета У Београду, регуларно спроводи у тиму са одговорним
предметним наставницима, иницијаторима представљачких пројеката и руководиоцима студија када
јавно наступа у име Факултета (Статут УБ, члан 9 став 4, Статут АФ, члан 13 став 4). Издвајају
се студентске изложба Суперструктура-академија из 2013. године, изложба са каталогом
докумената Колико снаге imam ja, колико сна из 2016. године која је поред пракси истакнутих
студената обухватила и актуелне праксе алумна Архитектонског факултета (издата поводом 10
година од оснивања Факултета), као и низ учешћа на групним изложбама (излагачким секцијама
STRAND конференције, Салона архитектуре и Салона пејзажне архитектуре) на којима је
представљан и промовисан рад факултета, студијских програма и успех будућих архитеката током
студија, односно методолошке и тематске иновације студијског рада као резултат наставничког и
сарадничког ангажовања (Прилог 2 и Прилог 3). Неколико посредних доказа о сарадничком доприносу
Драгане Ћирић у студијима присутан је кроз селекције, изложбе и номинације најбољих студентских
радова и студијског рада у оквиру програма Архитектонског факултета и под његовом афилијацијом
(Прилог 3), специфично предлозима интеграције истраживања и регуларних програма.
Позитивна оцена педагошког рада
Анкете студената спроведене током периода асистентског ангажовања кандидаткиње потврђују успех
наставних метода, приступ, вредности, комуникацију и квалитет тема које излаже на студијама.
Изузетно високе оцене (4.38-4.90) дате су њеном самосталном раду са првом годином Основних и
Интегрисаних академских студија, раду са завршном годином Мастер студија (4.00, 4.95, 4.99, 5.00),
студијима на трећој години Основних (4.48, 4.33) и Интегрисаних академских студија (4.66, 4.88), док
је нешто нижи скор (3.77, 3.85) забележен једино на једном од изборних предмета регулисаном на
начин који варира у односу на студијски програм (са већим бројем учесника), немајући увек утицаја на
предмет коментара које су студенти изложили, уз секундарну улогу која не подразумева доношење
одлука, организацију и присуство у свим аспектима наставног програма и динамике. Приликом
провере су узети у обзир сви параметри анализе попут сувише малог узорка или тест узорка (провере
рада система) на основу којих одређени подаци нису могли бити релевантни (вршећи и паралелна
поређења са оценама предметног наставника као посредни доказ успешности студијског програма у
категорији теоријског и практичног дела наставе уколико је кандидаткиња у њима узимала активног
учешћа (пример предавања у оквиру семинара) при чему ова врста компарације није вреднована као
резултат релевантан за оцену кандидаткиње већ као провера могућности усвајања доступних
података у случају граничних вредности броја испитаника у њеним анкетним листовима), односно
удео различитих група студената и описни позитивни коментари насловљени специфично на Д Ћирић.
Укупна оцена за 9 предмета са релеватним узорком је 4.63, односно 12/15 посредним узорком 4.67/9.
Табела оцена педагошког рада:
студијски предмет

период

просечна оцена

број испитаника

СЦ Елементи пројектовања – ИАСА-12014
Архитектонско пројектовање
СЦ Елементи пројектовања – ОАСА-12014
Архитектонско пројектовање
Студио 03б - ИАСА-35080-02
Архитектура и природа
Студио 03б - ОАСА-35080-12
Вишепородично становање
Студио 07 А - Пројекат – ИАСА-59061-1806
Сонички свет: Невидљива архитектура
београдске фортификације
Студио М03 А - Пројекат – МАСА-А23011-1806
Сонички свет: Невидљива архитектура
београдске фортификације

јесењи семестар 2018/19

4.38

4 / од 4

јесењи семестар 2018/19

4.79

16 / од 16

јесењи семестар 2018/19

5.00

3 / од 21

јесењи семестар 2018/19

4.48

7 / од 20 (21)

јесењи семестар 2018/19

4.94

5 / од 6
ИАСА

јесењи семестар 2018/19

4.97

7 / од 10
МАСА

мин 30%
(4.59)
20 / од 20
(ИАСА+ОАСА)
није релевантно
(могуће посредно)
7 / од 20 (21)

(4.95)
12 / од 16
(ИАСА+МАСА)
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Студио 07 А - Радионица – ИАСА-59063-1806
Сонички свет: Невидљива архитектура
београдске фортификације
Студио М03 А - Радионица – МАСА-А23013-1806
Сонички свет: Невидљива архитектура
београдске фортификације

јесењи семестар 2018/19

5.00

4 / од 6
ИАСА

јесењи семестар 2018/19

4.97

8 / од 10
МАСА

СЦ Елементи пројектовања – ИАСА-11014
Простор и облик
СЦ Елементи пројектовања – ОАСА-11014
Простор и облик
Ангажовања др Ћирић недоступна у систему Мастер теза, пројекат и завршни рад, МАСА
Мастер теза - А – МАСА-А24021-1705
КОНТРАПУНКТ: Музичка академија, парк Ушће,
Београд, (теорија)
Мастер пројекат - А – МАСА-А24022-1705
КОНТРАПУНКТ: Музичка академија, парк Ушће,
Београд, (теорија)
Мастер теза - А – МАСА-А24021-1705
КОНТРАПУНКТ: Музичка академија, парк Ушће,
Београд, (вежбе)
Мастер пројекат - А – МАСА-А24022-1705
КОНТРАПУНКТ: Музичка академија, парк Ушће,
Београд, (вежбе)

пролећни семестар 2017/18

4.90

5 / од 5

пролећни семестар 2017/18

4.64

16 / од 16

(4.77)
21 / од 21
(ИАСА+МАСА)

пролећни семестар 2017/18
пролећни семестар 2017/18

посредно – оцене
пред. наставника
4.70

7 / од 8

посредно (15)

пролећни семестар 2017/18

4.80

7 / од 8

посредно (15)

пролећни семестар 2017/18

4.76

7 / од 8

пролећни семестар 2017/18

4.67

7 / од 8

СЦ Елементи пројектовања – ИАСА-12014
Архитектонско пројектовање
СЦ Елементи пројектовања – ОАСА-12014
Архитектонско пројектовање
Студио 03б – ИАСА-35080-02
Архитектура и природа
Студио 03б – ОАСА-35080-12
Вишепородично становање
Изборни предмет 3 – МАСА-23030-01
Архитектура - Места доколице у савременом
граду: отворени јавни градски простори
Студио М03 А - Пројекат – МАСА-А23011-1703
OPTICON
Студио М03 А - Радионица – МАСА-А23013-1703
Opticon: "ефекат посматрача"
паралелна провера
Студио М03 А - Пројекат – МАСА-А23011-1703
OPTICON, (теорија)
Студио М03 А - Семинар – МАСА-А23012-1703
OPTICON, (теорија)
Студио М03 А - Радионица – МАСА-А23013-1703
Opticon: "ефекат посматрача", (теорија)
Студио М03 А - Пројекат – МАСА-А23011-1703
OPTICON, (вежбе)
Студио М03 А - Радионица – МАСА-А23013-1703
Opticon: "ефекат посматрача", (вежбе)

јесењи семестар 2017/18

4.58

5 / од 5

јесењи семестар 2017/18

4.50

14 / од 17

јесењи семестар 2017/18

4.88

11 / од 17

(4.54)
19 / од 22
(ИАСА+ОАСА)
11 / од 17

јесењи семестар 2017/18

4.33

3 / од 20

није релевантно

јесењи семестар 2017/18

3.77

19 / од 28 (29)

19 / од 28 (29)

јесењи семестар 2017/18

5.00

2 / од 17 (18)

посредно (12)

јесењи семестар 2017/18

5.00

4 / од 17 (18)

посредно (12)

јесењи семестар 2017/18

оцене наставника
4.99

13 / од 17 (18)

јесењи семестар 2017/18

4.99

13 / од 17 (18)

јесењи семестар 2017/18

4.99

13 / од 17 (18)

јесењи семестар 2017/18

4.81

11 / од 17 (18)

јесењи семестар 2017/18

4.89

9 / од 17 (18)

Ангажовања дд Ћирић недоступна у систему
Елементи пројектовања – ИАСА-11014
Простор и облик
Елементи пројектовања – ОАСА-11014
Простор и облик
Мастер теза, пројекат и завршни рад, МАСА

пролећни семестар 2016/17
пролећни семестар 2016/1

нема података

Мастер теза - А – МАСА-А24021-1605
Простори
граница:
Реконструкција
архитектонског пејзажа Е75-Е70 (теорија)
Мастер пројекат - А – МАСА-А24022-1605
Простори
граница:
Реконструкција
архитектонског пејзажа Е75-Е70 (вежбе)
Изборни предмет 3 – МУАД-12040-01
Простор и догађај - Границе пејзажа
СЦ Елементи пројектовања – ИАСА-12014
Архитектонско пројектовање
СЦ Елементи пројектовања – ОАСА-11014
Архитектонско пројектовање
Студио 03б – ИАСА-35080-02
Архитектура и природа
Изборни предмет 3 - А – МАСА-23030-01
Места доколице у савременом граду: отворени
јавни градски простори
Студио М03 А - Пројекат – МАСА-А23011-06
Панорамски лифт: Урбана археологија
Ташмајдана у Београду
Студио М03 А - Радионица - МАСА-А23013-16
Авалски торањ - панорама

(4.99)
12 / од 16
(ИАСА+МАСА)

посредно (12)

пролећни семестар 2016/17
пролећни семестар 2016/17
пролећни семестар 2016/17

посредно – оцене
пред. наставника
5.00

1 / од 8

није релевантно

пролећни семестар 2016/17

5.00

1 / од 8

није релевантно

јесењи семестар 2016/17

4.39

јесењи семестар 2016/17

нема података

јесењи семестар 2016/17

4.68

3 / од 3
ИАСА
- / од 21
ОАСА
9 / од 15

(средња вредност)
- / од укупно 24
(ИАСА+ОАСА)
9 / од 15

јесењи семестар 2016/17

3.85

2 / од 20

није релевантно

јесењи семестар 2016/17

4.00

4 / од 16

није релевантно
(могуће посредно)

јесењи семестар 2016/17

нема података

Ангажовања Д. Ћирић недоступни у систему

пролећни семестар 2016/17

нема података

СЦ Елементи пројектовања – ОАСА-12011
Елементи пројектовања

јесењи семестар 2015/16

5.00

пролећни семестар 2016/17

/ од 16

1 / од 22

није релевантно
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Кандидаткиња не бележи формална менторства како јој ова улога у звању које је поседовала није
могла бити додељена (осим у случају радионица чију организацију у овом случају не предлаже за
оцену), док изван факултетског ангажовања није позивана у овом својству, али се њено искуство и
радне одговорности могу сматрати солидном базом увида у различите менторске улоге. Из других
извора и професионалних дискусија (истраживања регулатива, међународних стандарда, правила
институција, форума и ставова колега на међународном плану) поседује и нешто ширу перспективу о
аспектима менторске улоге и изван примера којима је имала директан и практични приступ.
2.3

Међународна сарадња
На плану међународне сарадње, могуће је дати коментар учешћа на међународним радионицама у
оквиру којих, у тимској организацији, сарађује са колегама на различитим пројектним и истраживачким
решењима, односно оцену значаја искустава са међународних научних скупова на којима иступа као
репрезент Републике Србије.

1

_ Издваја се радионица са изложбом, предавањима и дискусијама Eterotopia 2018 у организацији
EASA Italia, одржана на острву Ла Мадалена 22-30.августа 2018. године, на којој као члан једног од
осам међународних тимова - Outpost, Another Nature, Archipelago, Tabula Rasa, Human Impact, The
Failed Conquest, Insularity, The Pedestal of the Statue of Liberty - који су комплементарно истраживали
различите теме у релацији са овом острвском регијом, њеним пределима и темом хетеротопије,
учествује у реализацији истраживања и пројектних предлога презентованих стручном кругу ментора
и саветника током радионице, односно локалној заједници завршном изложбом и презентацијом на
тргу градске куће града Ла Мадалена, односно широј јавности кроз накнадне презентације
организатора (организација: www.eterotopia.net/lamaddalena/,
https://www.domusweb.it/en/architecture/2018/12/18/heterotopia-an-international-workshop-to-look-at-the-maddalena-landscape.html).

Тема коју кандидаткињин тим Outpost специфично истражује су војна утврђења архипелага,
њихова улога, архитектура и грађевинске карактеристике уз параметре контролне и одбрамбене
условљености, територијални распоред и умреженост, позиција и конфигурација у односу на
географске карактеристике регије, али и специфичности природног окружења као посебних
вредности овог предела. Од укупно десет утврђења, три су одабрана за детаљније анализе и
једно (Punta Villa, припадајуће категорији утврђења грађених на позицијама веће надморске
висине (на узвишењима) и унутар копнене територије острва) за предмет програмског предлога
ревитализације и просторне интервенције. Културно наслеђе Сардиније и Ла Мадалена
архипелага ове архитектонске типологије и наслеђа, као и друге теме које су биле истраживане
(природна добра и специфичности; територијалне и наутичке карактеристике; друштвени и
историјски параметри; савремене архитектонске интервенције и регионални планови развоја од
међународног значаја – Стефано Боери; инсуларност, изолација и култура острвског живота;
међународни и геополитички значај; туристичке антиципације и др.) представљали су предмет
редефиниције у складу са плановима новог и будућег развоја регије, отворене ка посетиоцима и
новом идентитету у складу са вредностима које поседује или чврсто подржава.
Архипелаг Ла Мадалена представља јединствени пример предлога за пријем на листу Светског
културно-историјског и природног наслеђа при УНЕСКО организацији са дводржавном пријавом
(Италија и Француска) услед природних карактеристика регије и живог света које не могу бити
дефинисани формалним административним линијама државног разграничења, већ препознати
као целина и дељено добро, односно светска батина изузетних природних и грађених вредности.
2

_ Маја 2019. године, учествује у међународној радионици селекциононг карактера у оквиру БИО26
конкурсног позива (The 26th Biennial of Design – Common Knowledge), организоване под окриљем
Музеја архитектуре и дизајна Љубљане, вођену истакнутим тимовима кустоса (Curator: Thomas Geisler
Assistant Curator: Aline Lara Rezende), ментора (Design mentors: Bureau d’études - Léonore Bonaccini and Xavier
Fourt Knowledge mentor: Ali Žerdin) и жиријем и саветничким одбором састављеним од представника
значајних европских институција културе, архитектуре и дизајна (Deyan Sudjic (Director of the Design
Museum London), Johnny Golding (Philosopher and professor at the Royal College of Art), Amelie Klein
(Curator, Vitra Design Museum, Germany), Maja Vardjan (Curator, MAO) and Aleš Pustovrh (Professor and
economist).
Проблем Заједничког знања и Кредибилитета медија (Challenge 6: Newspaper: Media
Credibility and its Discontents) истражује са тимом Team #1 (Cristina Ampatzidou, Renate Burger,
Guy de Launey, Geir Tore Brenne, Dragana Ciric; Project Manager: Jurka Mihelin) са којим ће дати
предлог архитектонско-уметничког критичког решења идентификованог проблема кроз
истраживање процеса и вредности рада централне љубљанске (словеначке) новинскe и
информативне агенције и куће „Дело“. Изван процена изборног пласмана, искуство „дизајнатон“
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формата и циљева тимског рада у оваквом оквиру (у интернационалним тимовима кроз
ситуационо препознавање професионалне комплементарности, вредности колективне
интелигенције, предности и унутар-тимске комуникације и координације идеја у односу на шире
стратегије конкурса бијенала (и стратегија институција културе у улози организатора) и неколико
формата кроз које се у кратком временском року презентује и промовише дизајн концепт) може
се сматрати веома значајним. Поред организационе, методолошке и шире стратешке
перспективе конкурса, веома актуелна тема поузданости и тачности информација, улоге
и одговорности институција носилаца продукције, архивирања, чувања, критичке
анализе и провере, истраживања и ширења информација и знања (универзитета, музеја,
библиотека, медија), али и појединаца и заједница као директних учесника у овим
процесима или сведока догађаја и проблематизованих стања, односно природних
карактеристика као индикатора промена, представљали су јединствени критички оквир који
је значајне садржаје и проблеме друштва у спрези са простором учинио видљивим, трагајући за
релевантним коментарима и решењима конкурсних тимова.
3

_ Значајно међународно искуство чини кандидаткињино учешће на Венецијанском бијеналу
архитектуре (уз тим Пројекат Београд, 2006. године) обухватајући комплетне процесе вишемесечног
рада упознајући и реализујући различите аспекте ове категорије архитектонског представљања и
интервенције (предмет истраживања и излагања, формат, просторно излагачко решење и
реализација; представљање и промоција резултата – медијска репрезентација; организација и
програмска допуна; сарадња и професионално умрежавање; стручна вођења кроз изложбу).

4

_Интернационално искуство у области архитектонске културе и трасирања њене тематске и
ангажоване будућности – програмирања циљева, институционализације, кустоских и излагачких
пракси, публиковања и медијског праћења, односно формирања непосредних веза између
архитектонске праксе, њеног вредновања, институција и јавности или друштвене заједнице - стиче и
присуством на Future Architecture Platform догађајима 2018, 2019. и 2020. године, у организацији и под
покровитељством Програма креативна Европа (ЕУ) и Музеја архитектуре и дизајна у Љубљани.

5

_ У организацији центра Inter-University Center Dubrovnik (Hrvatska), 2018. године учествује у
међународној летњој школи "Notation, Algorithm, Criticism: Towards a Critical Epistemology of
Architecture" (Руководиоци курса: Prof. Snjezana Prijic-Samarzija (University of Rijeka, Croatia), Prof. Joerg
Gleiter (TU Berlin, Germany), Prof. Petar Bojanic (University of Rijeka, Croatia), Prof. Giovanni Durbiano
(Politecnico di Torino, Italy), Prof. Alessandro Armando (Politecnico di Torino, Italy)) имајући прилику да
тестира истраживачке поставке и идеје кроз дискусије и коментаре са менторским тимом школе и
колегама.

6

_ Запаженим активним учешћем на међународним конференцијама (чак 21 забележени резултат)
стиче додатно међународно искуство и увид у истраживачке теме, начине рада, стратегије и
репрезенте бројних институција, образовања, науке и индивидуалних пракси у области архитектуре и
дизајна, редовно пратећи и догађаје на којима неће узети активно учешће али чији садржаји ће
значајно проширити, помоћи и подржати њен рад, компетенције и професионалну оријентацију
(ICA2019 – Belgrade, Serbia, Resonate - Lisbon, Portugal (Organisation: reSITE, Prague and USA),
ISSUES? 2013 – Belgrade, Serbia), Smart City Conferences 2018, 2017 (Belgrade), arts+science: makers
2018 (Belgrade), и др.).

7

_ 2019. године, Драгана добија позив да, као секундарни предлагач (COST MP) Републике Србије,
прихвати учешће у COST Actions групи Speculative Urban Futures (са пет радних јединица:
демографија, друштво, мобилност, окружење и постхуманизам) коју ће као главни предлагач водити
и координирати Dr. Roger Paez i Blanch (Prof., Director and Research Leader at ELISAVA Research,
ELISAVA University, Barcelona, Spain). Акција је тренутно у процесу евалуације, а претпоставља се да
ће једна од њених активности на међународном плану представљати и ову врсту сарадње уз остале
актуелне и будуће пројекте. Предложена радна група је постхуманизам, али је могућ и другачији
избор.

8

_ Кроз позивнo предавањe/радионицу и учешће на конференцији организованe од стране Департмана
за иновације и управљање и Департмана за кибернетику Технолошког универзитета Талин, Естонија
(Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance (School of Business and Governance) &
Department of Cybernetics (School of Science), Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia), уз
сарадњу и подршку Француског културног центра, а на позив др Амируша Моктефија [Dr Amirouche
Moktefi], упознаје структуру и специјализоване области, односно интердисциплинарни карактер којим
ова институција окупља дате области ка одређеним националним, ширим регионалним и
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међународним циљевима и стратегијама, ка изградњи карактеристичног профила и специфичних
компетенција јединствених овим институцијама, уз начин на који подржава интелектуалну и научну
размену и садржаје кључних међународних истраживања. Овим путем, упознаје се са темама и
мрежом академске размене на плану логичког мишљења, теорија и метода научног доказа и њихове
примене у различитим дисциплинама. Повезујуће поље, између осталих, је и поље дијаграматике и
дијграматског доказа које у овом случају основу има у математичким и филозофским приступима.
3.

Организација научног рада:
(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти, патенти, иновације и резултати
примењени у пракси; руковођење научним и стручним друштвима; значајне активности у комисијама и
телима министарства надлежног за послове науке и технолошког развоја и другим телима везаних за
научну делатност; руковођење научним институцијама)

3.1

Научни пројекти
Иако формално није била ангажована на научним пројектима одобреним од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (имајући пројектно-непрофитни статус), учествује у тимском
раду са колегама који су формално ангажовани представљајући теме и пројекте финансиране овим
путем. Групу референци из ове категорије наводи посебно као комплемент квалитативној оцени
научних резултата (категорију која представља део шире пројектно финансиране стратегије и
унапређења регуларних академских студијских програма у складу са њима дефинисаним
смерницама, различитих од индивидуалних независних научних резултата) у којима бележи дељена
равноправна ауторства, коаторства, допринос кроз секундарни сараднички статус или већу тимску
координацију. Група референци из Прилога 2 документује ове активности и улоге на линији која
превезује пројектне стратегије од националног значаја и програмске иновације унутар регуларних
академских студија, обухватајући и наставне циљеве (успех и учешће студената) и методолошке
циљеве (унапређење и усавршавање наставе, наставних техника и метода, и образовање и
усавршавање наставног кадра). Научни резултати који су у овом оквиру реализовани броје: један (1)
резултат у категорији М99, три (3) резултата у категорији М34, један (1) у категорији М33, три (3) у
категорији М105 и два (2) у категорији М63. Наведени резултати су (изузимајући ауторско решење
изложбе студентсих радова са катологом) искључиво вредновани као квалитативни показатељи рада
кандидаткиње.

3.2

Технолошки пројекти и иновације, резултати примењени у пракси
3.2.1. Иновације
У овој категорији, поново може бити истакнут податак о награди коју 2017. године кандидаткиња
остварује на конференцији Fifth International Conference and Exhibition "On Architecture" with
International Multimedia Event одржаној у Београду у организацији Странд асоцијације (STRAND Sustainable Urban Society Association). Међународни жири у саставу Elif Ayiter, Mitesh Dixit, Stanko
Gaković, Nora Lefa, Cristian Suau, Anastasios Tellios, Wilfried van Winden, њеном раду “Diagramma:
Metacognitive Strategies“ (којим приказује и представља истраживачку методологију и систем рада са
подацима у дијаграматској форми временских линија) додељује Признање за иновације у
архитектури - Recognition for Innovation in Architecture - чиме значај резултата ове теме бива
потврђен на међународном плану директно под ознаком иновационе делатности и утицаја. Исте
године овај пројекат добија још једно признање на име његове релевантност и примене у
урбанистичким студијама – подацима-увећаној локационој и просторној реалности. Под називом
Datascapes [Design Intelligence Strategy] добија трећу награду у категорији урбанистичких студија на
Балканском архитектонском бијеналу - BAB Balkan Architectural Biennale 2017: New Patterns in
Architecture and Urbanism, одржаном у периоду 18-24. децембра 2017. године у Београду. Приказ
примене у урбанистичким и просторним студијама кроз теоријске поставке који је на конференцији
Бијенала представљен у изводу, а представља комплемент о изложеној студији, коначно ће након
двогодишњих провера бити прихваћен за објављивање у пуној форми кроз рад “Location Intelligence
Dynamics and Complexity: The Questions of Design Strategy” оправдавајући антиципације жирија (у
саставу prof. dr Eva Vaništa Lazarević, prof. dr Petar Arsić, from the University of Belgrade, prof. dr Sophia
Vyzoviti from the University of Thessaly, prof. dr Mihajlo Zinoski from the University of Skopia and dr Maria
Jose Climent Mondejar fro the San Antonio Catholic University of Murcia) о будућој примени и научном
значају изложене теме. Стратегија умрежавања просторно-информационих система, њиховог
дизајна, дизајна графичке и визуелне комуникације и корисничког искуства (сценарија) са обухватним
сензорским технологијама и технологијама и инструментима који обезбеђују аквизицију релевантних
података (удаљени сателитски и непосредни сензорни мониторинг – remote and close-up sensing),
овим радом ће бити најшире постављена кроз коментаре проблема, циљева и задатака основне
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хипотезе и идеје интеграције свих просторних наука, док ће појединачни пројекти које кандидаткиња
спроводи у међупериоду (“Frequencies: Invisible Architecture (Comprehensive Sensing – Architectural
Integration and Design)“ и “Аrchitecture-Instrument“) недавно допуњени серијом текстова који истражују
теме и концепте архитектуре-машине, архитектуре-инструмента, машинске генеалогије у
архитектури и развоја машинских концепата са применом у архитектонској теорији и пракси,
специфично истраживати и допунити одређене технолошке аспекте ове теме.
3.2.2. Технолошки пројекти и техничка решења – предлози примене теоријских поставки
Кандидаткиња прилаже листу самосталних научноистраживачких пројеката и тема које је независно
и ауторски спроводила у назначеном периоду (из документа биографије) и које представљају њен
основни професионални и интелектуални капитал. Градећи научни профил, вредност и идентитет,
пажљиво обликован јединственим интересовањима и безрезервним дугогодишњим ангажовањима на
њиховом усавршавању изван било ког постојећег програма и утицаја, (гарантујући етички услов
непостојања интересно конфликтног (финансијског или другог) подстицаја или императива који могу
условити необјективност и пристрасност у избору и заступању научне и професионалне позиције и
оријентације), овај документ представља недвосмислени доказ о самосталности у изучавању и
заснивању приказане научне проблематике, односно проширењу граница знања уз тенденције
примене кроз пројекте, едукацију, техничка решења и патенте.
Међу темама чију примену је лако трасирати у библиографији и публикованим студијама, у оквиру
датог поглавља анализе научних и технолошких иновација и резултата примењених у пракси,
Комисија издваја следеће:
1

Пројекат Global Eye(s) као специфицирани део Проширених истраживања 'географског
пројекта архитектуре' чији фокус представљају технологије и системи глобалног мониторинга,
навигације и комуникације, култура коју производи, утицаји на просторне концепције, дизајн
методе и стратегије и нове просторне типологије и конфигурације, имао је реализацију кроз
неколико научних резултата. Део плана реализован током периода 2017/2018-2020. године
резултовао је предлозима два техничка решења, експериментом, научним чланцима и неколико
истраживачких студија које заснивају одређене апсекте теме. Пратећи план, стратегију, све
развојне фазе и динамику његове реализације (фазе које су извршене и оне које представљају
наредне кораке) које је кандидаткиња представила у пријави демонстрирајући начин вођења
научноистраживачког пројекта и подпројекта, Комисија примећује:
_ програм започиње формирањем теоријске, концепцијске и истраживачке базе података током
2018. године, које ће сумирати решењем - интерактивна отворена скала (дијаграм)
фреквенција, домена оперативности уређаја, корисника и одређених процеса, и њихов
регистар активности (М85); резултате и концепт техничког решења представља на Future
Architecture Fair догађају фебруара 2019. године, а затим их интегрише у архитектонски систем
(exo) представљен на самосталној ауторској изложби у галерији Колектив октобра 2019. године,
односно On Architecture (STRAND) изложби децембра исте године.
_ део почетних истраживања и теоријских сазнања примењује у настави (током студијског рада у
пролећном семестру 2017/18. године) обезбеђујући базу релевантних података за предавања,
разговоре и инструкције у раду са студентима, а на основама истог пројекта у претходној фази –
истраживању космичког простора, права и културе која настаје иновацијама космичког доба –
поставља наставни курикулум јесењег семестра 2017/2018. године.
_ Пилот пројектом exo, декларираним као динамички респонзивни архитектонски систем
(М85) који заступа хипотезу архитектонске/просторне технолошке интеграције сензорних,
командно-контролних или управљачких, и кинетичких-моторних система) наставља развојне фазе
пројекта у форми техничког примењеног решења и патента. Њиме одлучује да илуструје план и
начин рада предложеног истраживачког тела лабораторије решавајући проблем отежаног
спровођења активности неопходних у архитектонским истраживањима ове категорије. Током
2019. године пролази кроз неколико фаза реализујући први у низу од прототипских решења као
доказ структурног и архитектонског концепта. Реализацију прате теоријски текстови и
публиковање резултата експеримента, док на маргини између академије и технолошког развоја
са комерцијалним аспектима истраживања трасира експерименталну методологију
прототипизације и доказа концепата техничких решења и патената као једне од форми у којој се
теоријске идеје могу остварити. У одсуству институционалне афилијације и подршке, пројекат
спроводи кроз самостални рад и режију анализирајући потенцијалне интересне стране и
институционална тела која је у циљу реализације неопходно умрежити, уз финансијску подршку
из сопствених извора и подршку професионалних платформи и колега укључених у одређене
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фазе и аспекте пројекта (Future Architecture Platform (ЕУ) и Галерија Колектив (РС) кроз дискурс
промоције и приказивања архитектуре, архитектонске културе, иновационог развоја, јавне
позиције и медијског представљања – омогућавајући презентације, дискусије и излагачке форме).
_ На плану публикација, бележи неколико претходних студија приказаних на конференцијама
(М33) - "Cosmoscopic and Cosmopolitical Principles: Extra-Space/State-Craft and Exclusive Territories"
и "Exclusive Territories: 'Free Space' and 'Island Conditions' – и изложбама (М34) - “Frequencies:
Invisible Architecture (Comprehensive Sensing – Architectural Integration and Design) [ArchitectureInstrument]”, студије фокусиране на формат архитектуре-инструмента, архитектуре-машине
и машинских концепција у архитектури (М33, “ Architecture-Instrument: The ArchitectureMachine
Origins and Frameworks of Machinic Line of Thinking in Architecture” учешћем на конференцији Places
and Technologies 2020, реализованој октобра 2020. године, уз припрему додатног материјала),
једну самосталну и једну групну изложбу прототипа (М108 и М105), неколико презентација и
ауторизованих дискусија (М35, М105) – Future Architecture Platform 2019. и 2020. године,
презентација PT2020, радијска гостовања, један рад у националном часопису међународног
значаја (М24) – „Exo [global eye(s)]: Динамички респонзивни систем (Критички приказ пројекта,
прототипа и излагачких концепција)“, док су у припреми два монографска формата који прате
изложбу и научне и теоријске пставке и закључке пројекта. Теоријске основе представљене на
конференцији BAB 2017 (М34) - “Location Intelligence Dynamics and Complexity: The Questions of
Design Thinking Strategy” – прихваћене су за објављивање у часопису од изузетног међународног
значаја (М22), уз коментар који кандидаткиња прилаже:
Ову тему која креће од хипотезе интеграције географске и архитектонске (односно урбане)
дисциплине (Џејмс Корнер, Дејвид Гисен) ауторка испитује у актуелном контексту гео-АИ
парадигме, кроз компарацију између перформанси, денотација, предности и разлика
геоинформационих система и система локационе интелигенције, кроз анализу динамичких
карактеристика „света“ чије променљиве параметре савремене технологије морају
прецизно регистровати и анализирати, и многа друга питања, предлажући комплекснију
интеграцију и размену свих просторно-оријентисаних дисциплина ка заједничкој научној
платформи. Запажа, такође, обрт од геоскопске ка космоскопској перспективи која чини и
главне темеље пројекта Глобални посматрачи (Global Eye(s)), а чији фокус ће допунити
технолошки и филозофски аспект овог истраживачког поља и плана. Улога проширења
представе просторне и урбане реалности информацијама и њихова интеграција са
комјутерским системима чини још један од кључних аспеката овог истраживања, као и
форма коју ауторка предлаже кроз сопствене студије и оригинална истраживања.
Тиме се у овом моменту закључује пресек и оцена статуса пројекта Global Eye(s).
_ Неопходно је поменути да на име пројекта Проширена истраживања 'географског пројекта
архитектуре' кандидаткиња бележи и неколико позивних предавања у оквиру наставе на
Архитектонском факултету Универзитета и Београду, док подпројекат оформљен око питања
граница и простора који измичу административним регулацијама, територијама посебног
статуса и паралелног уређивања, представља његов такође активан и актуелан део унутар ког
такође постоји позив за публиковање резултата.
Из приложеног су видљиви начини планирања пројекта, утврђивања циљева и научне и акционе
стратегије, организације фаза истраживања и укупног рада, координације извршних акција и тактичких
потеза (измена које се дешавају у току реализације, а којима не губи у квалитету садржаја и плану
публиковања), али и продукција и презентација научних резултата у различитим форматима које ова
врста ангажовања захтева (научно рецензиране публикације од међународног и националног значаја,
конференцијске презентације, медијска гостовања, изложбе и уметничка представљања са
уредничком селекцијом) које је кандидаткиња успешно савладала и реализовала потпуно самостално.
У прегледу ауторизованих научноистраживачких пројеката, коментар може бити дат и на следеће:
2

Пројектно мишљење и организацију научног рада, кандидаткиња започиње темом
Архитектонска / културална дипломатија (2015-2016) којом, допуњеном основним
смерницама и референцама курса “Antiquities Trafficking and Art Crime“ (Donna Yates) конкурише
за пост-докторску стипендију за истраживачки рад у музеју Musée du quai Branley, Paris, France
2016. године (у датом моменту ипак не испунивши услове услед продужења рока за израду
докторске дисертације). Пројекат је предвиђао формирање дигиталне платформе која би пратила
провенијенцију дела уметности и културе, њихову мобилност и удео у формирању колекција
институција уметности и културе од светског значаја, односно настајање и дефиницију светског
или општег културног добра и културалних вредности, а одатле политичке одлуке у области
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културе које покрећу изградњу нових институција и њихову архитектуру. Предлог настаје на
индивидуалну иницијативу и додатну самосталну обуку у одређеним областима, а примена је
претпостављена и у настави, до сада без реализације.
3

На пројектни начин развија и две линије студија које су чиниле основ доказа у докторској
дисертацији – њен интердисциплинарни и методолошки план. Дијаграматика и Дијаграматска
стратегија дизајн интелигенције, издвајају се као истраживачка поља које ће посебно
наставити да профилише у периоду након провере кроз појединачне студије и сугестије које
добија од колега релевантних у датој области (гостовања у Талину (Eстонија) и контакте везане
за конференцију Дијаграм). Дигитална форма је поново присутна као предложено техничко
решење и конекција са потребама развоја системског мишљења, програмерске писмености и
алгоритамске транскрипције за потенцијално решење кроз интелигентне системе (виртуелни
конектом). Резултат је дат у категорији М85 – техничко решење у фази реализације
(некомерцијализовано).
Напомена: Пројекат започиње првим истраживањима током 2012. и 2013. године (у склопу
докторских студија) чији резиме објављује 2014. године у форми конференцијског рада
“Architectural Design Process: Diagrammatic Turn” фокусираног на примене и стратегије у
архитектури. Тему даље преводи у методолошке оквире истраживања и процесе просторног
мишљења подацима (просторног мишљења кроз податке/информације) представљене у студији
"Design-Data Intelligence: Microhistories and Diagrammatic Reasoning", а која ће кроз део докторске
дисертације бити примењена у сврху спорвођења доказа и дефинисана у форми стратегије и
система истраживања. Касније ће бити усавршена до форме праве научне иновације (Diagramma,
односно “Diagrammatics: Design Intelligence Strategy in design Research and Science”)
представљањем на конференцији Design Principles and Practices 2019. године у својој коначној
форми од 11-критеријума.

4

Посебну форму иновационог предлога чини Design Research Lab иницијатива. Ауторка прилаже
извод из основних циљева који су припремани за један од конкурса при Фонду за науку током
2018/2019. године, без финалне предаје због посебних формалних и ситуационих околности.
The main formal objective of this project is the establishment of the satellite research unit – design
research lab – having inter-institutional and institutional-adjacent status (sector: education, science,
technology, research and development). Such entity will be able to perform tasks between
governmental, nongovernmental and industry sectors on both national and international level in
order to improve: 01. scientific possibilities and excellence for researchers and, 02. advanced
education programme at the University. This can include different levels, but it has been
predominantly directed towards Ph.D. studies and the initiatives for postdoctoral programmes
(currently nonexistent in RS) whereas engaged researches and lecturers could benefit from more
rational organization of studies and tasks they perform regularly towards improvement and
innovation. This refers to the more solid and balanced research-teaching/education-practice ratios,
mutual support between these professional tracks and new approaches to all of them.
Responsibilities:
01. accurate knowledge about the global education system and programs in research and science; scientific
network, competent figures and connections with them, publications, events and projects focused on
topics of interest, resources and partners that could advance work performed within the lab’s agenda
and research proposals; innovation, science and research policy, administration and governance;
02. institutional networking and connection between areas and scientists (advisory committees and experts);
03. technological support and knowledge regarding necessary instruments for good performance,
experimental methodologies and execution towards the reliable results;
04. work dynamics: schedules of research stages and phases: introduction/idea promotion (collaborators
and supporters – networking and competency; material, instruments, literature, etc.; research period:
reports and results; results and phases presentation; evaluation; exhibitions and publishing);
05. financial steering: possibility to manage financial support according to the research goals and needs of
the team members;
06. competency and content;
07. applicability and modes of dissemination: contacts and ability to direct team members to appropriate
conferences, seminars, workshops; results reception; publishing eligibility;
08. epistemological, methodological, technical and projective contribution: formal knowledge that enables
the research results to be recognized as contributing to some of these categories;
09. advanced trainings: software packages, scripting/programming, web-design, modelling, etc.;
10. other.
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У закључку, приложена научно-пројектна ангажовања, резултирала су предлозима четири техничка
решења у фази реализације (М85) које Комисија посебно коментарише:
Архитектонски динамички респонзивни систем (01), прототипизован пилот пројектом exo, посебно
се истиче приказима кроз форме ауторске изложбе и неколико групних изложби, односно теоријским
текстом објављених у домаћем часопису међународног значаја (Архитектура и урбанизам). Намере
и решење архитектонске, односно просторне интеграције технологија попут информационих система,
система сателитског мониторинга, обухватних сензорних технологија и система, кибернетских
командно-контролних процеса, алгоритамске (интелигентне) аутоматизације и кинетичких/механичких
перформанси, представљене су кроз вишеструке аспекте и формате (на оба - и уметничком и научном
плану) подржавајући заступану тезу њихове конвергенције и синтетичког методолошког апарата.
Статус техничког решење у фази разраде (некомерцијализовано) упућује на фазе усавршавања
очекујући достизање неког од наредних нивоа реализације, док је патентна иновација могућа у сваком
од модулских компонената и зависиће од тимске организације у даљем раду.
У опусу кандидаткиње видљиво је интенционално и пажљиво организовање истраживачке активности
које појединачне резултате повремено сублимира апликативним решењима – одабране студије су
спроведене са циљем да се утемељи један од аспеката неопходних за планирану примену.
_Истраживање “Location Intelligence Dynamics and Complexity” представља трансфер логичког
дијаграматског мишљења ка системима мониторинга и интеграцију удаљене и блиске
сентиентоности којима ће настати увод за машинска архитектонска решења заснована
первазивном компјутерству;
_Студија “Frequencies” пратиће формирање скале-дијаграма фреквенција која суперпонира
физичке параметре и поделе, домене и кориснике (2) (друго по реду техничко решење у фази
реализације);
_Неколико радова насловљених концептом архитектуре-инструмента, истражујући различите
апсекте (01. генеалогију машина и машинских концепата у архитектури, концепте архитектуремашине и архитектуре-инструмента; 02. интердисциплинарни и кросдисциплинарни контекст
укључујући технолошку интеграцију и уметничко-научну конвергенцију; 03. атрибуте који одређену
архитектуру (логику, систем или објект/простор) карактеришу архитектуром-машином односно
архитектуром-инструментом у савременом тренутку) објашњавају дати формат и његове
карактеристике у контексту актуелне технолошке парадигме у архитектури.
Кандидаткиња полаже ауторска права и над концептом и апликативном формом истраживачке
платформе (система) дизајн интелигенције (3). Дигитални еквивалент методолошког
истраживачког система и логике који индивидуално заснива кроз сопствене експерименте
(стратегију дизајн интелигенције), усавршава предлогом поступка који прати 11 критеријума
(услова) којима је наведена истраживачка стратегија коначно дефинисана. Предлог је прошао
неколико степена усавршавања (од 7 и 9 до 11 тачака) и финални је коначно представљен на
конференцији Design Principles and Practices, марта 2019. године, очекујући од кандидаткиње посебну
презентацију резултата и публиковање у форми научног чланка као комплемент изради техничког
решења дигиталне платформе.
Међу техничким решењима из домена и категорије индустријског дизајна, издваја се један од
резултата рада тима i2i3 (Т. Карабеговић, Д. Ћирић и Н. Степоковића) – санке2 (4). Основно решење
дизајн објекта намењеног кретању, препознато је селекцијом стручног жирија Миксер фестивала 2011.
године када је приказано у оквиру изложбе Ghost Project. Након престанка постојања и рада ауторске
групе, уследило је још неколико унапређених итерација ауторке али без даљег уговорног и патентног
решења услед чега је у евалуацији призната фаза техничког решења без даље комерцијализације.
Коментар: Током периода научног ангажовања, Драгана Ћирић трасирала је правце истраживања у
којима је остварила видљив допринос и чији развој и даље планира и успешно води. Издвајају се
поља: 01. стратегија дизајн интелигенције, 02. дијаграматика, 03. простори информација (дигиталне
технологије), 04. проширена истраживања ''географског пројекта архиектуре'' у оквиру ког су
организовани подпројекти границе, геоархитектура, global eye(s), локациона интелигенција,
космополитика и космоскопски режими, 05. архитектонска/културална дипломатија, 06. просторни
записи/инскрипције, 07. интердисциплинарна истраживања – дизајн истраживачка лабораторија, 08.
невидљиви параметри архитектуре и обухватне сензорске технологије, укључујући и теме
архитектуре-инструмента/машине (динамичког респонзивног архитектонског система и
архитектонске технолошке интеграције).
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3.3

Резултати стручно-уметничког доприноса – пројектна пракса
У групацији референци М100 које се односе на архитектонску праксу, излагачку активност и грађење,
Комисија анализира укупне стручно-уметничке резултате.
Реализације су заступљене у мањем обиму углавном кроз експерименталне поставке, инсталације,
изложбе и прототипска решења у категорији и форматима архитектонских дела мањих површина. Два
поседују међународни значај (М101): 01. изложбa Transiotion:ism (куратор Александар Јанковић;
кокуратор Владимир Јовановић; тим Пројекат Београд) представљена у оквиру програма
колатералних догађаја 10. Венецијанског бијенала архитектуре 2006. године организацијом од
неколико излагачких сегмената у комплетном приземном и двоетажном простору галерије Scoletta di
San Giovanni у Венецији; 02. пројекат и изложба Eterotopia у организацији EASA Italia (организација,
истраживачки пројекат и концепт радионице: Elena Sofia Congiu, Matteo De Francesco, Federico Di
Trani, Filippo Dozzi, Diana Ferro, Carlotta Franco, Samanta Sinistri, Miki Sordi, Giuditta Trani, Mara Usai),
који су за предмет истраживања имали регију Ла Мадалена (Сардинија, Италија), а чији излагачки
материјал селектовани међународни тимови продукују током радионице (овај резултата
кандидаткиња наводи као учешће на изложби (М105) и радионици у форми додатне обуке и
професионалног искуства). Од реализација националног значаја (М108) кандидаткиња документује
две архитектонске инсталације-експеримента: 01. In Numbers: lines of flight (Д. Ћирић, М. Катић, Р.
Мазић) и 02. Exo [Global Eye(s)] (Д. Ћирић) које су праћене публиковањем у националним часописима,
на конференцијама, накнадним изложбама са постпродукцијом резулатата и представљена у
сервисима јавног информисања (на интернет платформама, у радио емисијама и тв репортажама). У
њима има дељено ауторство и потпуно ауторство обухватајући све фазе и аспекте: предлог теме и
концепта; теоријски контекст; методологију; истраживачки, научни и критички аспект; фабрикацију и
реализацију; теоријско публиковање; и излагање са излагачким концепцијама. Региструје 15 учешћа
на изложбама међународног карактера (М105) на којима бележи две награде (М104), 4 учешћа на
изложбама националног карактера (М112) са конкурсним радовима и уговорним пројектним
ангажовањима (Идејни анкетни конкурс за Трг Славија, Визитор центар - Овчар бања,
Архитектонски конкурс за пет комбинованих предшколских установа и Конкурс за представљање
Републике Србије на 14. Венецијанском архитектонском бијеналу 2014. године) и једну награду на
конкурсу од националног значаја (М109).
Биографија садржи и наводе пројектне активности без категоризације (чији резулатати нису
публиковани или јавно излагани, односно нису овим путем конкурисали за препознавање од стране
стручних и саветничких одбора и представника) указујући на додатну активну праксу у изради
архитектонских решења кроз уговоре и конкурсе, а који путем анализе протфолија улазе у
квалитативну оцену професионалног уложеног радног ангажовања као архитекте-пројектанта, у овом
случају без квантификације. Радови су јавно изложени на кандидаткињином блогу обухватајући
архитектонска решења једнопородичног становања, реконструкције у једнопородичном становању,
програме јавних простора (наткривања и уређења), библиотека, адаптације стамбеног простора са
идејним решењима ентеријера, решења великих туристичких комплекса (хотели и апартмани),
индустријског дизајна и других типологија.
Коментар: Анализирајући архитектонску реализацију и кандидаткињин пројектантски портфолио који
садржи различите архитектонске програме, али имајући у виду и актуелну и предочену пословну
ситуацију, издвајају се реализације мањих просторних формата који проблеме „архитектонског дела“
проналазе у детаљима, излагачким концепцијама и поставкама, и експерименталних прототиповима
на граници између сценског, индустријског и архитектонског дизајна.
_ Почетак ове праксе бележи учешћем на Венецијанском архитектонском бијеналу 2006. године са
тимом Пројекат Београд који броји преко 20 чланова, ангажована од стране куратора и аутора
концепта изложбе Transiotion:ism Александра Јанковића и ко-куратора и организационог директора
Владимира Јовановића. Као један од представника дизајн тима, 2 месеца учествује у припремним
радовима и радионици у Београду и 2 месеца проводи у Венецији (у првом периоду током уводних
припрема и отварања, док у другом током презентација, развоја пратећих програма, стручних
вођења кроз изложбу, сарадњи и пројеката од стране испоставе тима у Венецији).
_ Са тимом i2i3 активним у периоду 2008-2011. године, поред конкурсне праксе специфично испитује
индустријски (продукт) дизајн метод решењима низа употребних предмета (санке 2, meringuestool,
и др.). Искуства у овој области наставиће да усавршава кроз даљу праксу и експерименте.
_ Друга изложба која се издваја у овој категорији је коауторски рад са колегама архитектима Миланом
Катићем и Растком Мазићем In Number: lines of flight. Пројекат проблематизује позицију
експеримента, прототипа у размери 1:1 и архитектонске инсталације у образовању и пракси

57

архитеката, трансформацију архитектонских типологија условљену савременим дигиталним и
дијаграматским методама интерпретације и реинтерпретације архитектонског простора,
спецификације и нумеричке конверзије (параметризацију) архитектонског концепта/идеје (линија
слободне имагинације) у бројиве квантитативне величине Изложбу прати и мини-студија којом су
најзначајније намере аутора, проблемска анализа и наведени допринос документовани.
_ У низу излагачких екперименталних пројеката, финални чини ауторски прототип архитектуреинструмента exo (global eye[s]) који на запажен начин аргументује могућност употребе овог
формата у архитектонском пројекту и изводи доказ концепта архитектонског динамичког
респонзивног система.
Практично оријентисаним реализацијама, Д. Ћирић додељује значајну историјску, теоријску и
критичку контекстуализацију која ауторима омогућава да своја дела учврсте и квалификују као
потенцијално значајна за актуелни тренутак и будуће трасе развоја архитектонске професије, али и
као дизајн-истраживачке инструменте који заоштравају њихово архитектонско мишљење, ставове,
поруке и позиције у међународним и националним академским и професионалним круговима.
4.

Квалитет научних резултата:
(Утицајност; параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових радова; ефективни број
радова и број радова нормиран на основу броја коаутора; степен самосталности и степен учешћа у
реализацији радова у научним центрима у земљи и иностранству; допринос кандидата реализацији
коауторских радова; значај радова)

Кандидаткиња води рачуна да резултате у истој мери учини доступним и домаћој и међународној
стручној, научној и широј јавности. Запажен је висок степен индивидуалности и интензивног рада на
рафинацији истраживачких резултата који су остварили међународно признање, односно одређену
врсту препознавања тематског и истраживачког избора који у будућности могу бити од већег значаја
и чији допринос ће представљати одговарајући комплeмент међународним и националним
интересима и стратегијама у науци и технолошком развоју. Највећи проценат радова је изведен кроз
самостално ауторство и из сопствених извора (без институционалног или другог финансијског
подстицаја чиме је задовољен основни критеријум научне слободе, објективности, непристрасности
и неусловљености спољашњим интересима), уз присуство сарадње и коауторских публикација у
различитим улогама (равноправног ауторства, коауторства, секундарног доприноса, обезбеђења
релевантних резултата, итд) у случајевима институционалног и пројектног финансирања (у којима Д.
Ћирић представља страну која не остварује материјалну добит). Етичност њеног научног поступања
ни у једном случају није нарушена.
4.1

Параметри квалитета часописа
Кандидаткиња поседује велики број објављених научних радова и студија – укупно 56 резултата у
категоријама М20-М60. У односу на релевантност према изборним условима, најзначајније
референце чине три научна рада публикована у националним часописима од међународног значаја,
сва три у моменту објављивања легитимно усвојене категорије М24, од којих су два (Архитектура и
урбанизам – издавач Институт за архитектуру и урбанизам и Facta Universitatis, Series: Architecture
and Civil Engineering – издавач Универзитет у Нишу) регистрована на SCI листи (у српском цитатном
индексу (SCIndeks)) док се часопис SAJ налази само „листи часописа чији издавачи су из Републике
Србије а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR), категоризовани од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја“. У прилог значају часописа говори
њихов међународни и професионално признати уређивачки и рецензентски одбори, односно
уређивачка и издавачка политика која бележи запажени статус и ауторске текстове упркос изостанку
највиших параметара квантификације утицајности на међународном плану. Часописи у којима су
чланци објављени представљају водеће и једине часописе од међународног значаја у Републици
Србији за област архитектуре, просторног планирања и урбанизма.
Од осталих референци, др Ћирић поседује 21 конференцијски и излагачки резултат публикован у
изводима (М34) од којих 10 радова штампаних у целости (М33), а затим и 15 ауторизованих дискусија
и презентација (М35). Такође бележи једно позивно предавање штампано у изводу и целини (М32 и
М31). Међу резултатима који припадају групацији публикованих, налазе се и 2 монографске студије
(М45), 2 учешћа на скуповима од националног значаја штампана у целости (М63) и 2 превода (М68).
План активности кандидаткиње најављује рад на ауторским монографијама (М42 и М12) и
монографским поглављима (М14) што ће се од ње у наредном периоду очекивати, а у самом току
процедуре за избор у научно звање и рада Комисије, потврђен је и један резултат М22 који овом
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приликом није увршћен у евалуацију, али о ком је Комисија обавештена и наводи га у прилог будућем
ангажовању, односно значају и признању рада кандидаткиње за потребе квалитативне оцене.
4.2

Преглед цитираности научних резултата
Број релевантних цитата који је Комисија утврдила је укупно 9 од којих су 4 права независна цитата
(хетероцитата), 3 представљају цитате по коауторској линији (коцитата), док 2 по секундарној линији
ауторске или коаторске зависности који могу бити признати као хетероцитати. Један коатурски цитат
је регистрован у WoS цитатном индексу за који је приложена Потврда Универзитетске библиотеке
„Светозар Марковић“, док кандидаткиња указује на доказе о додатна четири цитата регистрованим
на RresearchGate академској платформи, доказ о једном цитату у Springer издању који није
регистрован у WoS бази услед скорашњег датума публиковања али је доступан у интернет базама и
једном цитату у часопису који није регистрован у WoS и није доступан путем интернета, а чија тачност
је проверена у бази библиотеке и штампаној форми часописа. Два додатна цитата су укључена у
анализу услед блиске конекције радова презентованих у датом конференцијском формату и чланака
развијених из представљених тема који чине више вредновани цитатни извор.
Следи преглед:
Један коцитат индексиран у WoS цитатној бази конференцијског рада Ristic-Trajkovic J., Stojiljkovic, D. and D. Ciric. (2013) “Transformation of Modern Urban Space of New
Belgrade in the Conditions of the Post-Socialist Transition and Sustainable Development”. 12th
International Docomomo Conference: The Survival of Modern - From Coffee Cup to Plan, Espoo:
Docomomo Finland, pp. 381-387. (ISBN 978-952-93-2300-5, paperback; ISBN 978-952-93-2301-2, PDF)
идентификован је у чланку:
1
Djokic, V., Ristic Trajkovic, J., Furundzic, D., Krstic, V. I D. Stojiljkovic. (2018) “Urban garden as
lived space: Informal gardening practices and dwelling culture in socialist and post-socialist Belgrade.”
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 30, pp. 247-259; DOI: 10.1016/j.ufug.2017.05.014
У наведеном цитату постоји конекција посредством једног од аутора – примарног у цитираном раду,
односно декларисаном једним од аутора у цитирајућем раду.
Jедан хетероцитат референце Ćirić, D. (2016) “Relational Logics and Diagrams: No-Scale Conditions“. SAJ, Vol.8, No.3, pp. 388-425
дат је чланком:
1
Kostić, Miloš. (2018) “Semiotics of Architectural: Detail Between Rationalisation and
Representation.“ SAJ, Vol.10, No.1, pp. 59-70 (note 27)
Два хетероцитата и два коцитата регистрована на ResearchGate платформи односе се на чланак
Vasiljević Tomić, D., Nikezić, A., and D. Ćirić. “Negotiating Cultural Identity through the Architectural
Representation. Case study: Foreign Embassy in Belgrade”, Facta Universitatis, Series:Architecture and
Civil Engineering, Vol.11, No. 2, 2013, pp.113-124. (ISSN 0345-4605, UDK: 725.125(497.11)=111 чији преглед је дат на веб-адреси:
https://www.researchgate.net/publication/270470413_Negotiating_cultural_identity_through_the_architectu
ral_representation_case_study_Foreign_embassy_in_Belgrade/citations, а укључују следеће текстове:
1

2

3

4

Othman, A. Halima. (2018) ” Architectural Identity Shaped by the Political System, Kurdistan Region
Since 1991 as a Case Study.” Journal of Architectural Engineering and Technology, Vol. 7 No. 1,
https://www.omicsonline.org/open-access-pdfs/architectural-identity-shaped-by-the-political-systemkurdistan-region-since-1991-as-a-case-study-2168-9717-1000216.pdf (часопис није рангиран у SJR и
WoS базама);
Özorhon, İlker Fatih. (2016) “The expression of identity: Country pavilions for expo in architectural
design studio.” A|Z ITU Journal of Faculty of Architecture, Vol. 13, No. 3, 43-52.
https://www.journalagent.com/itujfa/pdfs/ITUJFA-87059-THEORY_ARTICLES-OZORHON.pdf,
https://www.azitujournal.com/jvi.aspx?pdir=itujfa&plng=eng&volume=13&issue=3 (часопис у SJR бази:
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11600153683&tip=sid&clean=0)
Filipović, Ivan i Dragana Vasiljević Tomić (2019) “Soft power architecture: (Un)intentional and
incidental in culture relations policies.“ Arhitektura i urbanizam, br. 49, 18-31. http://scindeksclanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2019/0354-60551949018F.pdf
Filipović, Ivan i Dragana Vasiljević Tomić. (2020) “Examining the Effects of Urban Planning
Practices of Embassy Buildings onto Public Spaces.“ Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil
Engineering, Vol. 18, No. 1, 85-97.

Рад је такође два пута цитиран у конференцијским радовима:
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5

6

7

Filipović, Ivan. (2014). “Demolishing the Fortress: (Re) Interpretation of the Architectural Concept
of Embassy Building Design.” In: On Architecture: Facing the Future, edited by Ružica Bogdanović,
Belgrade: Sustainable Urban Society Association
Filipović, Ivan. (2019) “Extraterritoriality in situ: Necessity for Re-conceptualization of Embassy
Building Process in Serbia.” In: On Architecture: Challenges in Architecture, Urban Design and Art Proceedings. edited by Ružica Bogdanović, Belgrade: STRAND, pp. 187-198.
Filipović, Ivan. (2020) Designing Soft Power Architecture: Articulating Spatial Morphology and
Production of Embassy Buildings.“ 8th International Conference On Architecture, Belgrade: STRAND

Међу наведеним референцама, цитати под редним бројем 1 и 2 се могу сматрати потпуно независним
правим цитатима (хетероцитатима), док у осталим случајевима постоји примарна линија повезаности
преко једног од аутора и статус коцитата. У наведени конференцијским чланцима постоји секундарна
линија повезаности, чиме се налазе на граници сврставања у коцитате и хетероцитате.
Један хетероцитат студије
Ciric, Dragana. "Design-Data Intelligence: Microhistories and Diagrammatic Reasoning", in Bogdanovic,
Ruzica (Ed.). International Scientific Conference and Exhibition "Scale of Design: From Micro to Macro"
Conference Proceedings, Belgrade: STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2016, pp.155-171.
регистрован је у следећој публикацији:
1
Moktefi, Amirouche. 2020. “Historio-Graphy.” In: Diagrammatic Representation and Inference - 11th
International Conference, Diagrams 2020 Tallinn, Estonia, August 24–28, 2020 Proceedings, edited by
Ahti-Veikko Pietarinen, Peter Chapman, Leonie Bosveld-de Smet, Valeria Giardino, James Corter and
Sven Linker, London: Springer, pp. 511-514.
URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-54249-8.pdf
Наведена референца је потпуно независна (прави цитат - хетероцитат), док је аутор чланка у
кореспонденцији са кандидаткињом био и детаљно упознат са њеним радом, допуњавајући своју
перспективу и кроз интервју и специфицирана питања, њене презентације и активну дискусију,
сугестије и коментаре.
Коментар: У прилогу су наведени сви радови који реферирају на неке од научних резултата ауторке
где је могуће приметити и да студије у форми конференцијских чланака добијају одређену пажњу.
Чињеница је да су радови кандидаткиње без обзира на формат (презентација, поглавље, чланак у
научном часопису) увек темељне студије већег обима и научног статуса, да се ретко понављају (попут
случајева вишеструко рецензираних верзија конференцијских радова за потребе објављивања у
часописима или другим форматима), па да стога имају посебну вредност.
Аутоцитати су код кандидаткиње чести услед умрежености њених студија и решавања проблема
релевантних за целину истраживачког пројекта и теме појединачним публикацијама – користећи их на
начин да покрију доказе једне од области и тиме очувају економију текста и ограничења у броју речи
у одређеним форматима у кровним публикацијама. Може се поуздано потврдити да кандидаткиња не
цитира сопствене радове у циљу вештачки индукованог подизања утицајности, популаризације и
промоције соптвених радова, већ из разлога што свака појединачна студија има за циљ да објасни
проблеме који се рекурентно усавршавају кроз њене радове и даља истраживања и доприносе
квалитету накнадних закључака и резултата, односно представљају оригиналан допринос, резултат и
поље истраживања које кандидаткиња не може пронаћу у другим студијама на начин на који их она
контекстуализује уколико би желела да своје резултате замени неким другим референцама и
изворима. На овај начин приказује и координацију истраживачког рада у циљу формирања солидне
истраживаке области.
Приликом оцене, аутоцитати нису узети у обзир, док су цитате које наводе коаутори или аутори који
су на било који професионални начин повезани са кандидаткињом (коцитате), расветљени и
адекватно приказани. У случају последњег, може се тврдити значај публикација као основе за даље
студије у датој области коју су поједини аутори самостално наставили или њен посредни допринос
развоју и формирању научног кадра у датој научноистраживачкој сфери, односно допринос развоју
једног од поља истраживања заједничким интересовањима и темама.
У анализи цитираности, Комисија је такође узела у обзир и шансе да одређени радови буду цитирани
према – броју публикација и броју активних научника у датој области, импакт фактору часописа или
публикација у којима су радови објављени, типу рада, броју коаутора, броју референци у раду и
дужини рада. Очекивано је да је за нове области и специфине области попут архитектуре, за
иновативне предлоге или мање доступне резултате (који нису у систему отворених извора или
цитаним индексима) неопходно додатно ангажовање у остваривању статуса праве научне вредности.
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4.3

Степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у научним центрима у земљи и
иностранству;
Код кандидаткиње се може закључити висок степен самосталности и способности за спровођење
научноистраживачког рада. Код самосталних радова није забележена институционална финансијска
подршка и они припадају искључиво индивидуалним доприносима који нису остварен под уговором
или у оквиру других кровних програма и пројеката. Овај сегмент рада је, у групацији научних
резултата, заступљен у већем проценту, делимично условљен и природом истраживачких тема и
њиховог иновационог карактера који се у овом својству на адекватан начин развијају и региструју
(поштујући слободу истраживача и њихову интелектуалну својину). Вредности референци у
самосталном ауторству није неопходно посебно прорачунавати према правилима за велики број
коаутора (Правилник, Kритеријуми за одређивање категорије научних публикација - K/(1+0,2(n-3)),
n>3) као ни случајеве публикација до тро аутора, док остале тимске референце (најчешће у
случајевима захтевних истраживачких пројеката у којима адекватно томе постоји и тимска подела
према обиму задатака – нпр. бијенала и радионице) припадајући групацији стручно-уметничких
референци или дискусија чија успешност и зависи од бројности и размене мишљења и ставова, не
потпадају под овај начин вредновања резултата. Једини резултати у којима би било адекватно
применити формулу наведени су у квалитативним референцама (проистекли из помоћи у научним
пројектима спроведеним у образовним и научно-истраживачким институцијама финансираним од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја) чиме не представљају предмет ове
врсте анализе и квантификације.
Потребно је додати да је самостално спровођење пројеката и публиковање знатно захтевније од
случајева у којима постоји дељена одговорност, помоћ и реализација, па се резултати, њихов обим и
успех кандидаткиње морају издвојити као подухвати велике посвећености и улагања, али и
способности и поузданих компетенција које то омогућавају, и као такве индивидуалне квалитете их је
неопходно вредновати и ценити (посебно имајући у виду тешкоће којима се било какав резултат на
овај начин може постићи у контексту анализе њених радних и других ангажовања чија паралелна
одвијања су приметна у биографији).
Допринос кандидата реализацији коауторских радова; значај радова
Коауторским и тимским радовима, кандидаткиња доприноси у различитим улогама – од равноправног
ауторства и јаког утицаја на садржај, форму и поруку истраживачких студија, главног извора
иновативног материјала, текстова и проблематизација, до контролне и рецензентске улоге и улоге у
осигуравању етичких и ауторских параметара, секундарне улоге квалитативног удела у програмима
који води вишем статусу резултата који се презентују, односно улоге уметничког уредништва и
контроле и продукције графичког материјала. У овом контексту, кандидаткиња транспарентно наводи
сваки свој ангажман и позицију – пресудну за успех публикације и дељену, или мање утицајну улогу у
могућности настанка и објављивања научних и уметничких резултата и њиховој појави у укупном
доприносу свих аутора, поштујући сваку улогу и колегу у тимском раду.

4.4

Пројектна архитектонска пракса и конкурси
Кандидаткињин излагачки опус на међународним изложбама са уметничком и стручном селекцијом
(М105) броји 15 резултата од којих су два - Diagramma и Design Intelligence Strategy – награђена
(М104), два изведена пројекта експерименталног карактера са публиковањем у националним
часописима и средствима јавног информисања (М108) и једну награду на конкурсу у Републици
Србији (М109) (трећу награду за пројекат Визиторског центра Гамзиград – Ромулијана) док су остала
решења без признања документована на изложбама и у конкурсним каталозима (М112)
представљајући излагачки материјал. Међу радовима препознатим од стране жирија и стручних
одбора изложби на којима учествује, налазе се архитектонски пројекти, фотографије и
експерименти ауторке.
Пројекти према уговору за израду архитектонског решења у приватном ангажману, а који остају без
реализације, повремено се појављују у излагачкој пракси кандидаткиње, у стручно-уметничкој
селекцији приказани у категоријама експеримената (Вила а (40. Салон архитектуре 2018. године);
Реконструкција и доградња градске куће (STRAND Exhibition 2020, тренутно у процесу
валоризације)) чиме њена архитектонска пракса постаје видљива широј јавности упркос коначно само
пројектном статусу.
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V. Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем:
Комисија закључује да квантитативни резултати кандидаткиње броје 88 референци и укупно 106.0
поена у 19 различитих категорија (М24, М28б, М31, М32, М33, М34, М35, М45, М63, М68, М70, М85,
М99, М101, М104, М105, М108, М109 и М112) . Водећи рачуна да резултати из категорије М33 и М34
(конференцијски радови штампани у целини и изводу) не могу чинити више до 20% вредности
резултата, а како остварених 20.5 поена (од којих неки припадају и излагачким уметничким
резултатима штампаним у изводу) чини мање од једне петине укупних поена, Комисија је усвојила све
бодове у овој категорији и уврстила их у укупну квантитативну вредност резултата кандидаткиње.
Према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача, Прилог 3 и Прилог 4, у категорији услова
Обавезни 1 (M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100) према којима је неопходна
минимална остварена вредност од 9.0 поена кандидаткиња бележи 78.0, док у категорији услова
Обавезни 2 (М21+М22+М23+М24) чија минимална вредност за звање научног сарадника износи 5.0
поена, остварује 9.0 поена кроз три резултата у категорији М24, а који се посебном клаузулом датом у
Напомени Прилога 4 признају за случај избора и вредновања у пољу Архитектуре, просторног
планирања и урбанизма (за област Техничко-технолошких и биотехничких наука). У погледу
минималних услова од 16.0 поена у укупном скору свих научноистраживачких и стручноуметничких
резултата, кандидаткиња остварује укупно 106.0 поена чиме убедљиво потврђује испуњеност
квантитативних услова за избор у звање научни сарадник.
У прилог томе, Комисија се позива и на квалитативну оцену кандидата чији резиме је кроз посебне
вредности дат у следећем параграфу.
Др Драгана Ћирић показује висок степен самосталности и оригиналности научноистраживачког рада
који значајно проширује границе знања уз тенденције примене на свим плановима њеног вишеструког
академског, истраживачког и пројектантског профила - кроз научне и стручно-уметничке пројекте,
едукацију, техничка решења и патенте.
Самосталност и оригиналност у изучавању и заснивању нове научне проблематике видљива је у
прилогу ауторских истраживачких пројеката који се баве неистраженим и актуелним темама са
позитивним изгледима развоја у наредном периоду. Њихова истовремена примена у настави доказује
једну од могућих сфера доприноса, док сарадњом са другим јавним институцијама културе, науке и
привреде кандитаткиња успешно испитује различите могуће равни апликације и сарадње. Њене
иницијативе за тематско, методолошко унапређење наставе и самосталан ваннаставни и ванрадни
истраживачки рад који је овакав ангажман и допринос омогућио, поштован је као право сваког
слободног истраживача (Статут Универзитета у Београду, члан 9. став 3 и члан 122. ставови 8 и
9) и неповредив интелектуални капитал, укључујући и самостални рад и рад којим је доприносила
резултатима колега и студената.
Поред академског епистемолошког и методолоких доприноса, или теоријских поставки и примене у
педагошком раду, др Ћирић лако креаира трансфере између основних истраживања и практичних
решења и примене. Док су нека од техничких предлога и форми апликације у фази развоја, одређени
број је публикован и проверен кроз експерименталну фазу и фазу потврде и доказа концепта чиме се
квалификују за даљу разраду и укључивање у план ангажовања у периоду који следи. Најистакнутија
решења препозната су и награђена од стране међународних стручно-уметничких и научних одбора,
док су бројна увршћена у програмске садржаје конференција од којих нека са позивним учешћем
подразумевајући јавна предавања и презентације.
Кросдисциплинарни карактер истраживачког рада кандидаткиње упућује на способност комуникације
и позиционирања идеја у ширем контексту, односно могућности умрежавања истраживачких области
које могу допринети квалитету архитектонске дисциплине укључујући је у заједничке пројекте.
Допринос др Ћирић увршћен у квантитативну оцену подобности кандидата за звање научни сарадник
у највећем проценту је самостални научноистраживаки ангажман који није био подстицан, условљен
или усмерен било којим средствима (финансијски или другачије) и исходиште је кандидаткињиних
објективних и непристрасних интересовања, закључака и намера да се одређене сфере теорије и
дизајн-истраживачке праксе одрже активним и актуелним у контексту националног развоја науке,
технологије и просвете и на међународном плану. Иновациони карактер и јасне позиције
архитектонских решења који једино чврстом научном и теоријском основом, али и поузданом или
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подстицајном антиципацијом, могу бити постигнути, представљају њену значајну предност.
Способности да препозна и умрежи проблемска места и научне тенденције у вишеструким контекстима
на међународном и националном плану, односно допринесе својим радом, гарантовале су статус и
објективна признања које су њени ангажмани остварили, односно пријем у одређене научне и
академске контексте.
Са другог аспекта, др Ћирић једноставно интерпретира и обавезне садржаје и јединице које дефинишу
шири образовни и научни оквири и стратегије, подразумевајући сарадњу, комуникацију, размену и
конвергенцију знања и у ужем професионалном окружењу и на ширем интердисциплинарном плану.
На плану квалитативних критеријума, Драгана Ћирић поседује вишеструке резултате и потврде
њиховог значаја – 1. награде у области науке и стручно-уметничког рада, научне рецензије, позивна
предавања, ауторизоване дискусије, радионице, чланства у професионалним удружењима, уредничке
улоге; 2. резултате и позитивну оцену педагошког рада, међународну сарадњу; 3. научне пројекте,
технолошке пројекте и иновације, резултате примењене у пракси, техничка решења (чији је и сама
иницијатор) и пројектну и конкурсну пракса; 4. потврде квалитета часописа у којима су научни
резултати публиковани (указујући на рецензентске провере и верификације као релевантних
оригиналних научних доприноса) и утицајност (кроз преглед цитираности) истовремено кроз
самостални ангажман и допринос у реализацији коаторских радова. Докази и образложења дата у
Извештају на овом плану, у прилог финалном закључку, додатно потврђују позитивну оцену Комисије
о раду кандидаткиње и испуњености услова за избор у научно звање – научни сарадник.
Напомена: Основу за детаљне коментаре Комисије или податке који нису директно видљиви у
приложеној биографији и веб-линковима, чине материјал и информације које је кандидаткиња додатно
ставила на увид у циљу што тачнијег представљања резултата.
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Закључак
Имајући у виду чињеницу да др Драгана Ћирић испуњава све услове који су предвиђени Законом о науци и истраживањима
и Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача, Комисија констатује да је кандидаткиња др Драгана Ћирић испунила све потребне услове да буде изабрана
у научно звање – научни сарадник.
Комисија препоручује Наставном и научно-уметничком већу Универзитета у Београду-Архитектонског факултета, да
прихвати овај Извештај и упути предлог Матичном научном одбору за саобраћај, урбанизам и грађевинарство, односно
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за избор др Драгане Ћирић у научно звање - научни сарадник, у
научној области Техничко-технолошких и биотехничких наука – поље (грана) Архитектура, просторно планирање и
урбанизам, дисциплина Архитектура.

У Београду, 19. новембра 2020. године.

___________________________________________
Владимир Лојаница, дипл. инж. арх.
редовни професор
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
председник Комисије

___________________________________________
др Владимир Мако, дипл. инж. арх.
редовни професор
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
члан Комисије

___________________________________________
др Владан Ђокић, дипл. инж. арх.
редовни професир
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
члан Комисије

___________________________________________
др Петар Бојанић, дипл. фил.
научни саветник
Универзитет у Београду – Институт за филозофију и друштвену теорију
члан Комисије
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