
 
Студијски програм :  Основне академске студије архитектуре 

Назив предмета:  Изборни студио 2 Елементи:Улице у контексту обнове 

  

Наставник:   Доц.мр Александра М. Ђукић 
Сарадник у настави: Милена М. Вукмировић 

Број кредита:   8 ЕСПБ 
Статус предмета: изборни 
Услов :    нема 

Циљ предмета : 

Настава је усмерена ка продубљивању и усавршавању знања и вештина у области урбане регенерације и обнове, на 
бројне теме истраживања морфологије потеза, као и метода и алатки за њихову реконструкцију.  
Циљ наставе је надградња постојећих знања на урбанистичким предметима основних и мастер студија, као и 
разумевање савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре 
 
 

Исход предмета:  

- Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања 
- Свест и поштовање погледа и ставова проистеклих из других националних и културних миљеа 
- Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми 
- Свест о питањима и темама савремених дебата о урбаној обнови 
- Способност за рад и у режиму високе аутономије и у сарадњи са другима. 
- Разумевање метода истраживања и припреме пројектног задатка. 
- Одговорност за сопствени рад и способност самокритике у односу на свој рад. Садржај предмета: 

Тежиште предмета је истраживање регенерације главних градских потеза са физичког и функционалног аспекта, у 
циљу формирања образаца урбане обраве који би могли да се примене на конкретном примеру, а у складу са 
позитивном праксом обнове европских градова. 
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Метод извођења наставе 

Настава обухвата теоријски семинар и практични део који се односи на конкретно истраживање. Предавања су 
интерактивна, истраживања су индивидуална и групна . Рад обухвата и рекогносцирање  терена, анализе случајева  
и израду пројекта (финалног елабората). 
 
 
 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:  Практична настава:  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност 10 пројекат 40 

колоквијум-и 20+20 Усмена одбрана пројекта  10 

 

http://books.google.com/books?vid=ISBN041517368X&id=OiecbiIa8w0C&pg=PP1&lpg=PP1&ots=4bULfTBuLK&dq=FRAMING+PLACES+:+mediating+power+in+built+form&sig=13pv-yPW7DDxrlEQvaa8B77YSeY
http://books.google.com/books?vid=ISBN0419250409&id=1YZAtQ7ZwasC&pg=PP1&lpg=PP1&ots=XgqR8S_Svu&dq=THE+CULTURED+LANDSCAPE+:+designing+the+environment+in+the+21st+century&sig=oMxweDO2M5apZGTFxqUMdTKzKcA

