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Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
 
Специјалистичке студије: 
Урбана обнова, градови у новом миленијуму 
 
Фебруар 2008. 
 

План рада 
 
 
 

Назив предмета:  
 

Grad kroz istoriju 
 
Година студија:  
 

Специјалистичке студије, 2007/08 
 
Број кредита: 
 

 
Термини одржавања наставе: 
 
Суботом од 10 до 14 часова током првих седам недеља у првом семестру 
 

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

Термини одржавања колоквијума: 
 
 

 
 
 

Назив пројектног задатка: 

 

Наставник: 

Prof. dr Zoran Nikezić, Doc. dr Aleksandra Stupar 

Сарадник у настави:      

                             

Број кабинета: 245 

Време за консултације са студенатима: понедељак 14 до 16 часова у кабинету  

Е-маил:  znikezic@EUnet.yu 
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Посебни критеријуми за пријем студената: 

Nema... 

 

Циљеви и приступ настави: 
Оспособљавање студената да ефикасно открије, одабере и сави у функцију конкретног посла урбане обнове 
ИСТОРИЈСКУ ДИМЕНЗИЈУ ГРАДА  
 

Пројектни задатак (за студио): 

 

Метод извођења наставе: 

1.  Ex katedra настава по појединим темама и ослонац на примере из наше и иѕ других средина. 
 
2.  Предавања су праћена дискусијом која проблематизује и критички обрађује конкретну тему. 
 
3.  Студенти се ангажују у обради појединих тема које излажу пред другим студентима и о којима се 
расправља.  

 Резултати рада студената (индивидуално или групно) на овим темама, вреднује се као «семинар» 

 Редовни долазак на наставу и  реагованје у процесу расправе  вреднује се као «активност у току 
предавања» 

 

 

нед предавања                                            вежбе   

01 
Историја као подлога за урбану 

обнову 
 

   

02 

Истраживање генезе, развоја и 

стања грађене средине 

Град кроз историју (аспекти, 

селекција и интерпретација,) 

 

   

03 
Друштвени контекст: култура, 

институције, организације 
 

   

04 
Технoлошки контекст:  планирање, 

пројектовање,грађење 
 

   

05 

Трансформација традиционалног  

града: 

Еконмија и демографија 

Технологија 

Начин живота 

 

   

06 
Валоризација и „употреба“ 

историјске подлоге - ретроспективе 
 

   

07 

Валоризација и „употреба“  

исоријске подлоге – алтернативе u 

urbanoj obnovi 
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Обавезна литература: 

Нема... 

Препоручена литература: 

Аријес, Филип i  Жорж Диби: „Историја Приватног Живота“, Clio, Beograd, 2004. 

„Architectural Theory – From the Renaissance to the present”, Tachen, 2003. 

Edmund N, Bacon: „ Design of Cities“, Thames and Hudson,  1974.  

Eko,  Umberto: „Istorija Lepote“, Plato, Beograd, 2004. 

Hall: Peter: „Cities in Civilization“, Phonix, Great Britain, 1999. 

Kenet, Frempton: „Moderna Arhitektura – Kritička istorija“, Orion, Beograd 2004. 

Kostof, Spiro: “A History of Architecture – Settings and Rituals”, Oxford University Press. New York,  1995. 

Kostof, Spiro: “The City Shaped – Urban Patterns and Meanings Through History”, Thames and Hudson, London, 

1991. 

Milić, Bruno: “Razvoj grada kroz stoljeća” I, II i III, Školska Knjiga, Zagreb, 1994 – 2002. 

Nan, Elin: “Postmoderni urbanizam“, Orion, Beograd, 2002.  

Wernet Muller, Gunther Vogel:  „Atlas arhitekture 1 i 2”, Građevinska knjiga, Beograd, 2005. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта  /  семинарског рада): 

 Семирански рад  је Студија случаја којом студент доказује да је у стању да историјску димензију града, са 

културолошког и технолошког аспекта, стави у фуцију проблематике урбане обнове.  

 Задатак се одређује на основу договора наставника и студента, уз коначну одлуку наставника. Студент приступа 

раду после прослушане наставе.  Рад на семинарском раду подразумева две консултације са наставником, 

после којих студент добија „зелено светно“ да уобличи и преда рад, или, у слућају да нема потребног резултата,  

добија нови задатак, који ради у продуженом року и после две консултације предаје. 

 Обим рада је од 3000 до 4000  речи, у форми која ће бити прописана 

Критеријуми оцењивања: 

 Јасан фокус рада, адекватна селекција проблема / карактеристика и избор примерених извора  

 Јасна и свеобухватна структура, доследан истраживаћки поступак и поуздан закључак 

Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20% Пројекат (семинарски рад) 60% 

колоквијуми  усмена одбрана пројекта  

семинари 20% писмени елаборат  

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 


