
 
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М2.1 Теорија урбаног дизајна 
Наставник: Јелена А. Живковић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Циљ курса је упознавање студената са различитим теоретским концептима, темама и дилемама урбаног дизајна. Акценат 
је на сагледавању различитих приступа препознавању природе, сврхе, улоге и садржаја урбаног дизајна у релацији са 
економским, друштвеним, културним и природно-еколошким условима урбаног развоја. 

Исход предмета  
Студенти стичу вештине и знања о: 
• различитим теоријама, концептима, темама и димензијама урбаног дизајна 
• различитим савременим темама, проблемима и дебатама у области урбаног дизајна  
• студенти развијају способност за разумевање дисциплине урбаног дизајна у релацији са  друштвеним, економским, 

политичким, еколошким и културним и другим факторима и условима као и специфичностима контекста урбаног 
развоја 

• студенти развију способност критичког  мишљења  
Садржај предмета 
Курс обухвата разматрање различитих тема и теоретских концепата урбаног дизајна као што су:  
• друштвене, формалне и енвиронменталне теорије; теорије места, повезивања и грађења  
• димензије урбаног дизајна у теоретским концептима: морфолошка, перцептуална, друштвена, визуелна, 

функционална, еколошка, темпорална; 
• теме урбаног дизајна и однос према теорији: генезе и креирања структуре, урбана типологија, густина и одрживост; 

приступачност, читљивост, животност, функција и усклађеност, интегративност, комплексност; карактер и значење; 
континуитет и промена; безбедност и доступност; ред и случајност; карактер и ниво контроле простора; квалитети 
јавних простора...  

• савремени феномени, проблеми и нови приступи дизајну градског простора 
Литература 
• Елин Нан (2002) Постмодерни урбанизам. Орион, Београд 
• Carmona M., Tiesdell S. (2007), Urban Design Reader,  Elsevier,UK 

Број часова активне наставе Теоријска настава:   2 Практична настава:   0 
Методе извођења наставе 
Настава на предмету се реализује кроз предавања наставника и учешће студената у дискусији на сваком часу.  
Провера знања: 2 кратка писана рада (колоквијуми)  и испит ( писмени или усмени). 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 40 
практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 2 х 20 = 40 семинарски рад  
семинар-и  елаборат  
 




