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Назив предмета:  

МОДУЛ 23, Курс 23.2. – Стручна екскурзија 

Година студија:  

6. семестар основних академских студија, 2009/10 

Број кредита: 2 ЕСПБ (40 сати ) 

Термини одржавања наставе: април – јун 2010 

Термин одржавања испита – предаја ИЗВЕШТАЈA:  

ПУБЛИКАЦИЈА СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА БУДИМПЕШТА – БЕЧ – ГРАЦ 2010): у јунском испитном року – биће 

накнадно објављен 

Термини одржавања стручне екскурзије: 30. април – 5. мај 2010 

Минималан број студената је 18 а максималан 26 

 

Назив предмета:  

СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА БУДИМПЕШТА – БЕЧ – ГРАЦ 2010 

Наставник:  

доц. мр Урош Радосављевић 

Сарадник у настави:  

сарадник Зорана Матић, сарадник Јована Павић                                    

Број кабинета: 241 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): биће накнадно утврђен 

Телефон: 3218741  Е-маил:yros@arh.bg.ac.rs, yrke2003@yahoo.com, jovana.pavic@gmail.com, arh.aurora@gmail.com 

 

 Циљеви и приступ настави: 
 
Основни циљ наставе је сагледавање релација између: 

а) конципираних интегралних урбаних стратегија за регенерацију градских четврти у складу са потребама и интересима 

градских играча и локалних становника уз њихово учешће, са 

б) методама и техникама урбаног дизајна укључујући интегрисане социјалне, културне и техничке мере, са 

в) ефектима реализације на унапређење урбане структуре и постизање бољег квалитета живота у граду. 

 

Основна знања која ће студенти стећи радом на предмету односе се на: 

а) АНАЛИЗУ интегралних урбаних стратегија за регенерацију градских четврти – од конципирања до имплементације и 

реализације у простору појединачних случајева на самој локацији 

б) КОМПАРАЦИЈУ интегралних урбаних стратегија за регенерацију градских четврти у различитим контекстима и условима 

(друштвено-економским, легислативно-процедуралним, урбанистичко-архитектонским и амбијентално-просторним) 

в) КОНЦИПИРАЊЕ стручних, урбанистичко-архитектонских водича: претходне анализе стратегија регенерације градских 

четврти, обиласка градова и локација. 

 

Укупна компетенција студената – студенти ће стечена знања моћи да примене у наставку образовања, као и у стручној 

урбанистичкој и архитектонској пракси кроз анализу, компарацију и конципирање интегралних урбаних стратегија за регенерацију 

градских четврти користећи се методама и техникама урбаног дизајна (укључујући интегрисане социјалне, културне и техничке 

мере), водећи рачуна о ефектима реализације на унапређење урбане структуре и постизање бољег квалитета живота у граду. 

 

Релације предмета са осталим сродним наставним дисциплинама - стручна екскурзија БУДИМПЕШТА – БЕЧ – ГРАЦ 2010 је 

у директној вези са циљевима, методама, очекиваним знањима и темом наставе на Модулу Студио пројекат 4 – Синтеза у 

студиу доц. мр Уроша Радосављевића. 
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Садржај наставе: 

Основне тематске области архитектуре и урбанизма односе се на сагледавање приступа урбаном дизајну кроз: 

а) конципиранње интегралних урбаних стратегија за регенерацију градских четврти у складу са потребама и интересима 

градских играча и локалних становника уз њихово укључивање и учешће 

б) методе и технике урбаног дизајна укључујући интегрисане социјалне, културне и техничке мере,и  

в) ефекте реализације на унапређење урбане структуре и постизање бољег квалитета живота у граду. 

Метод извођења наставе: 

• Припрема и упознавање са интегралним урбаним стратегијама, методама и техникама урбаног дизајна и ефектима 

реализације на примерима анализе случајева: 

 у Будимпешти: дистрикта Ferencváros – ''Интегрисана урбана развојна стратегија'' и дистрикта Józsefváros – Magdolna 

Quarter, Corvin Promenade, Futo Street; 

 у Бечу: Нови Беч, Гасометар; 

 у Грацу Центар мобилности, FGM AMOR Austrian Mobility Research. 

 на Архитектонском факултету у Београду на Студио пројекат 4 – Синтеза у студиу доц. мр Уроша Радосављевића; 

• Предавања и додатне информације и сазнање о предметним случајевима регенерације у Будимпешти, Бечу и Грацу, тј. 

локалним општинама и институцијама од стране локалних експерата; 

• Стручни обилазак едукативних, истраживачких и институција локалне самоуправе, као и предметних локација у Будимпешти, 

Бечу и Грацу. 

Исход - резултат: 

 ИЗВЕШТАЈ: Публикација СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА БУДИМПЕШТА – БЕЧ – ГРАЦ 2010 о стеченим знањима са сваки 

случај појединачно и у међусобној компарацији на основу претходних сазнања у Београду на АФ, предавања и обиласка 

локација у предметним градовима. Студенти праве стручни, урбанистичко-архитектонски водич обиласка предметних 

градова и локација. 

 

Обавезна литература: 

 Margit Kócsi, S. (2009) Urban Development in Ferencváros (доступно у PDF електронској верзији у каб. 241) 

 Alföldi, R. (2008) Urban Renewal and Regeneration projects in Budapest – Józsefváros (доступно у PDF електронској 
верзији у каб. 241) 

 Alföldi, R. (2006) Regeneration Program in Budapest – Józsefváros, Magdolna Quarter Program (доступно у PDF 
електронској верзији у каб. 241) 

 compiled by Pressl, R. (2007) Mobility Management and Travel Awareness, Reference Material for COMPETENCE / E-
ATOMIUM, Austrian Mobility research FGM-AMOR, Graz, Austria (доступно у PDF електронској верзији на енглеском и 
српском језику у каб. 241) 

Препоручена литература: 

 Alföldi, R. (2007) Regeneration Program in Budapest – Józsefváros, 1997-200, Final Conference Regenera Network 
Exchange of experiences on urban, social and economic regeneration in Europe, Lyon, 22-23 February 2007 (доступно у PDF 
електронској верзији у каб. 241) 

 Transport & Travel Research Ltd, UK (2005) Making Campaigning for Smarter Choices Work, Guidelines for Local 
Authorities (доступно у PDF електронској верзији на енглеском и српском језику у каб. 241)  
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Начин полагања испита: 

Исход - резултат: 

 ИЗВЕШТАЈ: Публикација СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА БУДИМПЕШТА – БЕЧ – ГРАЦ 2010 о стеченим знањима са сваки случај 

појединачно и у међусобној компарацији на основу претходних сазнања у Београду на АФ, предавања и обиласка локација 

у предметним градовима. Студенти праве стручни, урбанистичко-архитектонски водич обиласка предметних градова и 

локација. 

Критеријуми оцењивања: 

1) активности током припреме екскурзије, анализа: 

 а) одабраних интегралних урбаних стратегија за регенерацију градских четврти;  

 б) туристичких, историјских, урбанистичких и архитектонских карактеристика предметних градова. 

2) ниво усвојених знања о анализи и компарација одабраних интегралних урбаних стратегија за регенерацију градских четврти 

са аспекта: 

 а) метода и техника урбаног дизајна; 

 б) ефеката реализације. 

3) спсобност извођења закључака за конципирање нових стратегија на основу анализе и компарације одабраних 

интегралних урбаних стратегија за регенерацију градских четврти. 

4) спсобност конципирања резултата екскурзије (публикација – извештај) са: 

 а) стручног аспекта; 

 б) графичког презентовања. 

Оцењивање: 

У структури укупне оцене студента на предмету учествује ниво стечених знања и вештина (на основу претходно дефинисаних 

критеријума) у оквиру предиспитних обавеза и завршног испита. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активности током припреме 
екскурзије 

30 припрема публикације 20 

  публикација (извештај) 50 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


