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МОДУЛ –         назив и бр. бодова ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2008/09 
 
 
УПУТСТВО 
 
Садржај пројектог задатка (за студио) 
 
Термински план наставе, према генералном курикулуму 

 
Студијска правила (за студио) 

 
Правила за пријављивање студената – нема ограничења  

 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 

 
 
 

План рада 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ                        Специјалистичке студије „Урбана обнова“,  
                                     предмет 1. Обнова савремених метропола 
 
Година студија:  
 

Специјалистичке студије, 2008/09 
 
Број кредита: 

6 

 
Термини одржавања наставе: 

Викендом, према распореду. Блок настава 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 

Предаја семинарског рада, по договору а после одслушане наставе 
 

Термини одржавања колоквијума: 

На средини рланираних предавања у блок настави 
 

 
 
 

Назив пројектног задатка: 

 Урбана обнова, обнова савремених метропола 

Наставник: 

  Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, Проф. Петар Арсић 

Сарадник у настави:      

   ( Асс.  Мира Милаковић,  до новембра, после замена и асс. прип. Ивица Николић)                         

Број кабинета:  253 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): по договору са студ. 

Телефон  321 8753, моб. 063 222 115 

 Е-маил:  eval@eunet.yu 

                 

 



 2 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

   нема 

 

Циљеви и приступ настави: 
  Интерактиван однос темељен на примерима и моделима, добрим узорима 
 

Пројектни задатак (за студио): 

_ 

 

Метод извођења наставе: 

Екс катедра, семинарски рад код куће 

 

нед предавања                                            вежбе   

01 
Методологија, 

основе 
 

   

02 
Нове  принципи и 

смернице 
 

   

03 

Примери, европски 

градови, 

Барселона, 

Амстердам, Париз 

 

   

04 Америка, Њу Јорк     

05 
Даклеки исток, Хонг 

Конг, Шангај, Токио 
 

   

06 
Блиски Исток, 

Дубаи 
 

   

07 
Закључци, примена 

на нашу средину 
 

   

08 Петар Арсић ........     

09         

10         

11      

12      

13      

14      

 

Обавезна литература: 

Ева Ваништа Лазаревић: „Обнова градова у новом миленијуму“, Београд 2003., и понуђена библиографија из 
књиге 
 

Препоручена литература: 

У непосредном договору 
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

 Семинарски рад 

Критеријуми оцењивања: 

 познавање материје, критички осврт, елоквенција, интелектуална ширина 

Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 3 пројекат  

колоквијуми 2 усмена одбрана пројекта  

семинари  писмени елаборат 2 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 


