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OРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
Настава на мастер студијама архитектуре је организована у два дела –
заједнички предмети и линије усмерења – модули
1) ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ
•
•

•

Прва група ‐ по један обавезни академско‐општеобразвни предмет (Филозофија, Социологија, Економија)
Друга група ‐ један изборни предмет из области историје и теорије. Из области урбанизма у овој групи
предмета су у 2014/15 реализовани: 1. Семестар: Јавни простори града и Град кроз историју; 2. Семестар:
Теорија урбаног дизајна и Теоријске основе урбаног менаџмента; 3. Семестар: Теорија планирања и
Теоријске основе одрживог развоја.
Трећа група ‐ по три изборна предмета (3х2ЕСПБ – 5% укупно 18ЕСПБ ‐ 15%): један из области архитектуре,
један из области урбанизма и један из области архитектонских технологија/конструктерства, по типу у групи
теоријско‐методолошких и научно/уметничко‐стручних предмета. Из области урбанизма у овој групи
предмета припадају:
• 1. Семестар: Архитектура у контексту,Будућност града, Морфологија градских потеза, Просторна
композиција, Уметничко обликовање јавних градских простора, Неформални раст града, Истраживање
локације;
• 2.Семестар: Град будућности, Урбана мобилност, Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре‐
дизајна, Градски центри, Трендови у урбаној инфраструктури, Градски експеримент,....
• 3. Семестар: Савремени урбани феномени, Архитекти и грађанске иницијативе за одрживи развој,
Урбана регулатива, Урбани менаџмент, Урбана рекреација

OРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
2) ЛИНИЈЕ УСМЕРЕЊА‐МОДУЛИ
одвијају се у сва четири семестра и имају по 90 ЕСПБ што чини по 75% наставе сваког од модула. Настава
подразумева индивидуални и групни практични рад студената на пројекту који се обавља кроз:
•

Студио – ПРОЈЕКАТ (15ЕСПБ – 12,5% укупно 45ЕСПБ ‐ 50%),

•

Студио – СЕМИНАР, теоријске семинаре који су повезани са темом пројекта, кроз предмет (4ЕСПБ –
3,33% укупно 12ЕСПБ – 10%), и

•

РАДИОНИЦУ – специфичан облик стручне праксе (1ЕСПБ – 0,833% укупно 3ЕСПБ – 2.5 %), укупно 3x1
ЕСПБ односно 3x30=90 радних сати које студент реализује у организацији факултета.

Провера знања се врши у току семестра кроз презентације рада на пројекту, и коначно кроз јавну одбрану и
изложбу елабората који садржи пројекат и семинарске радове.

На Модулу УРБАНИЗАМ студенти у оквиру ове групе предмета похађају:
1.

семестар: Студио, Семинар и Радионицу „ЕКОЛОШКИ УРБАНИ ДИЗАЈН“ (в.проф. др Јелена Живковић)

2.

семестар: Студио, Семинар и Радионицу „ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН“ (доц.др Зоран
Ђукановић)

3.

Семестар: Студио, Семинар и Радионицу “КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ“
(доц.мр Бисерка Митровић)

4.

Мастер теза, пројекат и завршни рада (проф.др Владан Ђокић, проф. др Ева Ваништа Лазаревић)

ЕКОЛОШКИ УРБАНИ ДИЗАЈН
Еколошки урбани дизајн тежи повезивању природе и културе и подстиче на креативност у трагању за
дизајнерским одговорима који изражавају специфичност одређеног места.
Предмет рада у студију је развој „Еко‐дистрикта“ као мале урбане целинe која се развија на принципима
еколошког дизајна. Осовину развоја „еко‐дистрикта“ чини шеталиште „Лазаро Карденаса“ које се протеже
средином блокова 70, 44 и 45 на Новом Београду. Посебно тежиште у раду на задатку је коришћење воде као
инспирације, ментора, градивног елемента или алата у урбанистичком и архитектонском пројектовању.
Бављење шеталиштем „Лазаро Карденаса“ отворило је бројна питања која се тичу квалитета доживљаја,
друштвености, идентитета, значења и функција јавних отворених простора модерног урбанизама. Сагледавајући
будући развој шеталишта као: „живог простора“, „дома“, „места за другарство“, „извора здравља“, „еко‐
музеја“, „корзоа“; система „микроместа“ и „башти заједништва“; „простора тока“ људи и воде,; „порозног
простора“ којим се превазилазе границе и међе или кроз „еко‐еко“ повезују екологија и економија – студенти
су својим пројектима понудили могуће путеве за успостављања бољих веза човека са природом и са другим
људима.
в.проф. др Јелена Живковић
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ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН
Циљ: Упознавање и оспособљавање студената за деловање у
пољу партиципативног урбаног дизајна, односно за експертски
рад на изради урбанистичких пројеката за комплексна градска
подручја користећи активно укључење јавности, локалне
заједнице и других релевантних стејколдера у процесе
урбанистичког планирања, пројектовања и имплементације
Истраживање развојних могућности комплексних урбаних
простора, као и могућности њиховог унапређења
коришћењем различитих партиципативних метода и техника.
Истражују се могућности и ограничења у којима поље урбаног
дизајна проналази своју адекватну улогу у развојним
процесима града, применом различитих метода и техника које,
у тим процесима, обезбеђују учешће најрелевантнијих
стекхолдера.
доц.др Зоран Ђукановић

КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ
Studio Kreiranje i oblikovanje sklopova i
mabijenata u prirodnom okruzenju se bavi
tretiranjem prostora sa posebnim
prirodnim vrednostima.
U proslom semestru sire podrucje je bila
teritorija opstine Kosjeric i juzne Divcibare,
u kategoriji predela sa posebnim prirodnim
odlikama. Vazno je reci da se radi o zadatku
u pretezno vangradskom podrucju, slabo
izgradenom ili neizgradjenom, i da je
kljucna faza rada planerska/planska ‐
generalno regulaciono resenje u velikom
obuhvatu (oko 1 km2).
Cilj seminara je izbor
teorijskog/konceptualnog okvira u skadu sa
izabranom ljucnom temom, odakle
proisticu principi i kriteirjumi pomocu kojih
se ocenjuje odrzivost predlozenih
studentskih resenja u studiju
доц.мр Бисерка Митровић

Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, SP - M03 - Seminar- Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju,
rukovodilac: doc. dr Biserka Mitrović, saradnik: d.i.a. Ivica Nikolić, studenti: Aleksandra Urošević 21021/2014, Ivana Gajić
21105/2014, Nikola Solunac 21020/2014

METODOLOGIJA ANALIZE
Metodologija analize se zasniva na proveri ispunjenosti kriterijuma ekološke, prostorne i
ekonomske održivosti kroz projekat.
Proveru principa održivosti kroz zadati set kriterijuma možemo izvršiti kroz sva četiri nivoa
rada.

• Kriterijumi ekonomske
održivosti
• Kriterijumi prostorne
održivosti
• Kriterijumi ekološke
održivosti

KONCEPT

VARIJANTNO
REŠENJE
• Kriterijumi ekonomske
održivosti
• Kriterijumi prostorne
održivosti
• Kriterijumi ekološke
održivosti

• Kriterijumi ekonomske
održivosti
• Kriterijumi prostorne
održivosti
• Kriterijumi ekološke
održivosti

PLAN DETALJNE
REGULACIJE

URBANISTIČKO
ARHITEKTONSKO
REŠENJE
• Kriterijumi ekonomske
održivosti
• Kriterijumi prostorne
održivosti
• Kriterijumi ekološke
održivosti

ZAKLJUČAK

VARIJANTNA REŠENJA
Adrenalin rush – izabrano rešenje

4 VRSTE TURIZMA

PLAN DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA
Odabrana strategija razvoja Južnih Divčibara sa Vidikom se zasniva na dopunjavanju turističke ponude lokacije
kojom bi se postigao ekonomski razvoj, ali uz pažljiv odabir održivih sadržaja i njihovo postavljanje u skladu sa
načelom očuvanja prirodne sredine. Analizom smo došli do zaključka da je ova lokacija pogodna za razvijanje
takozvanog menadžerskog turizma kao nove privredne grane. Neophodno je bilo napraviti ponudu koja bi
odgovorila na potrebe korisnika.

Z1_Centralne funkcije
Z2_Stanovanje (stalno i sezonsko)
Z3_Parkovski prostor sa rekreacijom
Z4_Turizam (prvenstveno smeštaj
različitih kategorija)
Z5_Sport i rekreacija
Z6_Turizam (specifično-glamping)
Z7_Adrenalinski sportovi
Z8_Lovačko naselje

МАСТЕР ТЕЗА, ПРОЈЕКАТ, ЗАВРШНИ РАД
LUKA RAZLIČITOSTI – Re‐invencije javnih
prostora i sadržaja Riječkog zaliva
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Mesto na kojem Sredozemno more najdalje zalazi
u evropsko kopno zauzima grad Rijeka. Okrenut
moru, na nepresušnim izvorima slatke vode, grad
ima privredne resurse, bogatu istoriju, kulturu i
dinamičan urbani život. Otvoreni grad i tolerantno
društvo, različitost i razmena kulturnih vrednosti
svojstveni lučkom gradu, Rijeku kandiduju za
prestonicu kulture Evrope za 2020. godinu. Na
lokaciji Potok predviđeni su: Muzej grada, Muzej
moderne i savremene umetnosti, Dečiji centar
kulture i edukacije, Biblioteka. Kroz diplomski rad
se ispituje materijalizacija i forma novih sadržaja
kulture i javnih prostora na vodi, slanoj i slatkoj,
koji konkretizuju temu re‐invencije grada.

POST‐INDUSTRIJSKO DRUŠTVO KAO
FENOMEN – Urbana reciklaža u Beogradu
(Step by Step)
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor
Tema ovog diplomskog studija je urbana obnova i
regeneracija / reciklaža. Unutar promenjenih
socijalnih okolnosti u kojima živimo i
prilagođavanja koje se sagledava u malim koracima
i zahvatima, posmatraju se i iznalaze rešenja koja
su izvodljiva, realna i moguća, sa manjim
ulaganjima ali u cilju što većeg benefita u najširem
smislu – ka realizaciji “komunalnih centara”
neophodnih za društvo današnjice – nova mesta
aktivnih susreta i boravka. Koriste se principi
kreativnog grada i kreativne industrije, kao i
upotreba novih tehnologija koje su nam na
raspolaganju.

DEPARTMAN ZA URBANIZAM_realizatori master programa
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