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Студенти се на предмету упознају са применом различитих метода истраживања у
урбаном дизајну (дескриптивних, корелативних, генеричких, експерименталних), као и
могућностима њиховог комбиновања.
Оспособљавање студената за рад у области урбаног дизајна, тј. развијање способности
студената за разумевање, систематизацију и примену различитих метода урбаног дизајна,
као и примену стечених сазнања на урбанистичким плановима и пројектима у пракси.
Теоријска настава обухвата следеће теме:
• Увод у методологију урбаног дизајна;
• Преглед истраживачких метода и техника које се примењују у области урбанистичког
дизајна;
• Упознавање са различитим методологијама у урбаном дизајну;
• Правилно организовање истраживања;
• Дефинисање критеријума за процену оптималног решења.
Практична настава укључује провежбавање стечених теоретских сазнања на конкретном
полигону Смедерева и Голубачког града (тврђава са средишњим-приобалним делом
Голупца):
• Анализа конкретне локације применом различитих метода и техника у урбаном дизајну;
Дефинисање проблема који се истражује и правилно организовање истраживања;
• Концепт решења;
• Формулација програма уз проверу концепта;
• Приказивање варијантних решења- сценарија развоја и резултата;
• Провера претходних корака и решења.
Провера се врши на вежбама на конкретном полигону.
Настава се одвија кроз интерактивна мултимедијална предавања (еx-cathedra, разговор,
анкете), као и групни рад на вежбама и излагање стечених сазнања и њиховом
презентацијом (колоквијуми), у циљу провере стечених знања на конкретном полигону.
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предмета:

оцењивање

Кроз наставни процес студенти треба да:
• стекну знања о различитим методама урбаног дизајна и могућностима њихове примене
у пракси;
• развију способност за рад у режиму високе аутономије и за сарадњу са другима;
• развију капацитет за примену стечених знања у раду у студију и пракси;
• унапреде ниво комуникационих вештина у вербалном, писаном, графичком и
дигиталном облику.
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Редовно и активно похађање наставе; самосталност и креативност у раду; квалитет
истраживања и формулације проблема, концепта и програма као и проналажења
одговарајућег модела примене путем сценарија развоја; квалитет вербалне, и графичке
презентације елабората.
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опис тематских јединица
П. Уводно предавање
В. Анализа постојећег стања – полигон и шире окружење – односи, умреженост,
предности и конфликти, анализа планских докумената, исоријских и
културолошких одредница (припрема за обилазак терена)
П.
В.
П.
В.
П.
В.
П.
В.

Холистички приступ урбаном дизајну
Анализа ширег и непосредног окружења
Генерички приступ урбаном дизајну
Обилазак терена – Теренска истраживања (анкета/упитник, просторна синтакса)
Елементи које утичу на урбани дизајн и одабир метода
Оцена постојећег стања
Квалитет урбаног дизајна
Упитник/анкета – анализа резултата

П. Инетрдисциплинарност и урбани дизајн
В. Просторна синтакса – анализа резултата
П. Комбиновање различитих метода и техника
В. Синтезни приказ свих истраживања уз укључивање нових сазнања са workshopa (TU
Wien)
Колоквијум 1
Дискусија (brainstorming)
П. Флексибилност у урбаном дизајну
В. Концепт и програм – уводна објашњења
П. Интензивна места и не-места у контексту урбаног дизајна
В. Разрада концепта у односу на претходна истраживања
П. Критичка анализа студија случаја
В. Разрада програма и провера концепта
П. Критичка анализа студија случаја
В. Сценарији развоја – уводна објашњења
П. Активна партиципација и урбани дизајн
В. Сценарији развоја – разрада
Колоквијум 2
П. Закључна разматрања и дискусија
В. Провера и корекције у односу на методолошки циклус.

