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мастер академске студије интегрални урбанизам 
назив предмета  изборни предмет 3 -морфологија 

градских потеза 
 година  прва 

школска година   2015/16  семестар  1 

статус  изборни  ЕСПБ  4 

наставник  В.Проф. др Александра Ђукић  бр.кабинета  253 

e-mail контакт  adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs     

учесници у настави  Др. Милена Вукмировић   часови активне наставе 
  предавања  1 

сарадници  Асис. Ивица Николић  вежбе  2 
  др. обл.нас.  0 
  сам.истр.рад  0 

координатор сц  В. Проф др Ксенија Лаловић  часови пасивне наставе 

услови за упис  нема услова  у сем./нед  3 
  испитни рок  30 

садржај предмета 
циљ:  Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања и 

реконструкције, на бројне теме урбанистичке композиције потеза. Циљ наставе је 
надградња постојећих знања на предмету обликовање градских простора, као и разумевање 
основних савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре, са 
посебним акцентом на релације између архитектуре и других уметности (музике, филма, 
књижевности, сликарства). 

 
 
 

теоријска и 
практична 
настава: 

 Теоријска настава се одвија кроз интерактивна мултимедијална предавања и предавања еx- 
катедра, на тему културолошких образца, идентитета, перцепције, морфологије потеза, као 
и релација између других уметности- сликарства, филма, кљижевности и музике и 
архитектонске и урбанистичке форме јединице и целине у композицији. Поред теоретских 
истраживања на тему релација између архитектонске форме и других уметности, биће 
представљени и критички анлизирани примери из светске праксе. 
 
Истраживање - практична настава се спроводи на конкретном простору, полигону. Рад 
студената подразумева две целине: истраживачку и предлог интервенције (излазни 
производ) у форми концепта. Студенти се одлучују за једну од грана уметности, бирају 
конкретно дело, истражују композицију тог дела и могућности његовог декомпоновања и 
примене на склоп одабраног градског потеза. 

метод извођења 
наставе: 

 Интерактивна предавања, анализа случајева, истраживачки пројекти, презентације, терен. 
 
 

основна 
литература: 

 Ридер за предмет Морфологија градских потеза – избор текстова 
Abel Chris: Architecture and Identity : responses to cultural and technological change, 
ArchitecturalPress, Oxford, 2000. 
Alexander, Christopher: A pattern language, New York : Oxford University Press, 1977. 
Cliff Mougftin: Urban Design – street and square, Architectural Press, Oxford, 2001. 
Dovey Kim: Framing Places: mediating power in built form, Routledge, London, New York, 1999. 
 

 
исходи предмета:  Студенти ће по завршетку курса бити упознати са напредним методама и техникама унапређења организације 

урбане структуре, урбанистичког пројектовања и урбане реконструкције. 



 

 

оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

Активности током предавања  10  Писмени елаборат  60 
Колоквијум 1  15     
Колоквијум 2  15     

       
Критеријуми 
оцењивања: 

 Редовно и активно похађање наставе; самосталност и креативност у раду; квалитет истраживања и 
формулације проблема, дефинисање концепта и проналажења одговарајућег модела примене; као и квалитет 
презентације елабората.  
 

терминиски план 
недеља  датум  опис тематских једница 

1  28.09. 
2015. 

 П.   Морфолошке карактеристике потеза –  форма 
В. Истраживачки део - одабрани дискурс (музика, сликарство, филм, књижевност) и 
архитектура. 

2  05.10. 
2015. 

 П.  Морфолошке карактеристике потеза у односу на функцију 
В. Истраживачки део - одабрани дискурс (музика, сликарство, филм, књижевност) и 
архитектура. 

3  12.10. 
2015. 

 П.  Перцепција 
В.  Истраживачки део - декомпозиција 
 

4  19.10. 
2015 

 П.  Музика, ритам, архитектура и урбани склоп 
В.  Истраживачки део - композиција 
 

5  26.10. 
2015. 

 П.  Филм, књижевност, архитектура и урбани склоп 
В.  Истраживачки део - решење и уклапање 

6  02.11. 
2015. 

 П.  Сликарство и урбани дизајн 
В.  Колоквијум 1 
 

7  09.11. 
2015. 

 П.  Идентитет и културолошки обрасци 
В.  Истраживање конкретног потеза 
 

8  16.11. 
2015. 

 П.  Критичка анализа примера 
В.  Концепт интервенције 
 

9  23.11. 
2015. 

 П. Критичка анализа примера 
В.  Разрада концепта 
 

10  30.11. 
2015. 

 П. Савремене методе урбаног дизајна 
В.  Разрада програма 
 

11  07.12. 
2015. 

 П.  Савремене методе урбаног дизајна 
В.  Основа 
 

12  14.12. 
2015. 

 П.  Савремене технике урбаног дизајна 
В.  Колоквијум 2 
 

13  21.12. 
2015. 

 П. Савремене технике урбаног дизајна 
В. 3д модел 
 

14  28.01. 
2015. 

 П. Синтеза и дискусија 
В. Провера коначног решења 
 

15  11.01. 
2016. 

 П. Критички осврт на предложено решење 
В. Презентација и одбрана рада 
 


