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МОДУЛ М17.1 – Изборни предмет 1,  3 ЕСПБ 
5. семестар дипломских академских студија, 2014/15 

 
План рада 
 

Назив предмета:  

БУДУЋНОСТ ГРАДА  
 

Година студија:  
 

5. семестар дипломских академских студија, 2014/15 
 
Број кредита: 

3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 

Према распореду  
 

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

Према терминском плану  

 
 

Термини одржавања колоквијума: 

осма  и петнаесата недеља  

 
 

 
 

Наставник:  

проф. др Миодраг Ралевић  
 

Сарадници у настави: 

асис. др Татјана Мрђеновић, асис. Сања Симеунчевић-Радуловић                                    

Број кабинета: 246 

Време за консултације са студенатима:  
биће накнадно утврђено у договору са студентима  

 

Телефон:     011/3218746                                                                         Е-маил: miodrag.ralevic@arh.bg.ac.rs 

                                                                                                                                  tmrdjenovic@arh.bg.ac.rs 

                                                                                                                                  tmrdjenovic@gmail.com 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Афинитет ка урбанистичком планирању и урбанистичком менаџменту, а за просторни ниво града.  
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Пружање знања студентима о теоретско-искуственим приступима, концептима и моделима ГРАДОВА 
БУДУЋНОСТИ (утопијски, идеални, футуристички....) из различитих периода настајања и развоја урбане 
цивилизације; упознавање студената са методском апаратуром откривања, разматрања и трасирања 
будућности града; припрема студенат аза коришћење различитих техника и путева конципирања, моделовања 
и проицирања (развоја) ГРАДА У БУДУЋНОСТИ, непосредној, блиској или далекој....  

 
 

Садржај наставе: 

 

Настава се састоји од три области (III БЛОКовских целина), где је предвиђено да се студент примарно веже за 
једну, односно, сегмент једне и детаљно обради у форми семинарског рада који ради током целог семестра, а 
предаје и брани на крају. 
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Метод извођења наставе: 

 
Настава се обавезо одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као шту су предавања екс-катедра, 
интерактини облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, 
презентације, есеји, семинарски радови итд., а све у циљу да омогући мулти-аспектно упознавање за 
проблематичко откривање будућности града и МОДЕЛОВАЊЕ- ДИЗАЈНИРАЊЕ ГРАДОВА ЗА БУДУЋНОСТ.  
 • Експериментални облик би се остварио кроз „лабораторијски“ вид рада током одвијања наставе при 
чему би се неговала „јавна дебата“ свих учесника (студената, гостију, ....) о претходно припремљеним 
сазнањима (уз обезбеђење адекватне литературе или студијске грађе) на задату тему БУДУЋНОСТИ ГРАДА.  
 

 

 

Термински план извођења наставе 

нед Наслови јединица                                           Опис тематских јединица 

01  
I БЛОК 

ТЕОРЕТСКО  
ИСКУСТВЕНА  
БУДУЋНОСТ 
ГРАДА  

 


 Дефинисање значења, структуре и начина препознавања БУДУЋНОСТИ 

кроз време.  

 Шта чиини „БУДУЋНОСТ“ града?  

 Како до „БУДУЋНОСТИ“ града?  

 Компоненте „БУДУЋНОСТИ“ града?  

 Теорије „конципирања“ будућности града.  

 Искуства и резултати различитих теоретских поставки „БУДУЋНОСТИ“ 
града.  

 

02 

03 

04 

05  
II БЛОК 

ПРИСТУП  
ОТКРИВАЊА И  
КОНЦИПИРАЊА  
БУДУЋНОСТИ 
ГРАДА  

 

 Сагледавање различитих ПРИСТУПНИХ путева откривања   
БУДУЋНОСТИ града кроз различите временске периоде.  

 Филозофски приступ конципирању будућности.  

 Уметнички приступ моделовања будућности.  

 Футуристички приступ скоковитог откривања далеке будућности.  

 Научни приступ разматрања будућности.  

 Кибернетски пруступ трасирања будућности.  

 Прагматични пруступ остварења будућности.  

 Приступ менаџмента и маркетинга.  

 Информатички приступ уласка у будућност.  

 

06 

07 

 

08 1. Колоквијум: Провера стечених знања из области I и II блока  
 

09  
III БЛОК 

МЕТОДСКА 
ОСНОВА  
МОДЕЛОВАЊА 
И  
ДИЗАЈНИРАЊА  
БУДУЋНОСТИ 
ГРАДА  

 

 

 Преглед методских поступака планирања, пројектовања и програмирања 
будућности града кроз време.  

 МЕТОДИ ОТКРИВАЊА предвиђања и прогнозирања будућности града. 

 ТЕХНИЧКЕ СИМУЛАЦИЈЕ будућности града (геоалати – апаратуре – 
медији – рачунари – информатика – комунални системи ).  

 ПОСТУПЦИ ДИЗАЈНИРАЊА „БУДУЋНОСТИ“ ГРАДА (компарирање – 
варирање – алтернирање – умрежавање – сценирање - режирање – 
креирање – секционисање).  

 ПРОЦЕДУРЕ СТРУКТУИРАЊА БУДУЋНОСТИ ГРАДА: управљачке, 
маркетиншке, експертне, плуралистичке....  

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 2. Колоквијум Провера стечених знања из области III блока 
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Обавезна литература: 

Сваком студенту се предлаже литература спрам афинитета и подручја рада.  
 

Препоручена литература: 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад.  
 

Критеријуми оцењивања: 

Квалитет рада, активност, присуство. 

Адекватно знање о производњи, организацији, регулативи и процедурама којима се пројекат спроводи у изграђени објекат или 

план интегрише у целокупни плански систем. 

Усвојено знање о: 

1. Основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и 

процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне 

законе, контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности; 

2. Професионалним међу‐односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради 

архитектонских пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама; 

 Критичко разумевање о томе како се знање унапређује кроз истраживање како би се произвео јасан, логично 

утемељен и оригинално написан рад, а који се односи на архитектонску културу, теорију и пројектовање, 

 Способност да произведу пројектантска решења користећи разумевање, и укупно знање, ог тога део на актуелним 

границама професионалне праксе и архитектуре као академске дисциплине. 

 Утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолочке аспекте архитектуре 
 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 
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активност у току предавања 10 Пројекат или писмени елаборат 60 

колоквијуми 30   

    

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 


