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Свеобухватно и структуирано разумевање феномена града, његовог развоја и
трансформација; упознавање са основним карактеристикама, процесима и формама
градског простора; повезивање природног, друштвено-економског и технолошког
контекста са архитектонском димензијом урбаног окружења.

Настава је усмерена на упознавање и сагледавање феномена града, његову улогу и позицију
у контексту друштва, технологије и животне средине. У предавањима се наглашава веза
града и архитектуре кроз проучавање форме и елемената градског простора, као и процеса
који директно и индиректно утичу на урбани простор и друштво. Разматрајући кључне
просторне и временске/историјске одреднице, студентима се даје временски свеобухватна и
вишеслојна слика града, као кључног чворишта савремене егзистенције.

интерактивна настава
1. Ступар А.: Град: форме и процеси, Београд: Oрионарт, 2016.
2. Ступар А: Град глобализације - изазови, трансформације, симболи, Београд: АФ,
Орионарт, 2009.
3. Никезић, З: Грађена средина, Београд: АФ 2007.
4. Kostof, Spiro. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. Boston: A
Bulfinch Press Book: Little, Brown and Company, 1991.
5. Hall, P:Cities of Tomorrow, Oxford: Blackwell, 2001.

исходи
1

Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке
захтеве.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима,
користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве
који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте
објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

2

Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и
друштвених наука.
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање
објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички
приступ.

3

Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и
репрезентације.

4

Адекватно знање о урбанистичком пројектовању, планирању и вештинама укљученим у
плански процес.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и
аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.

5

Разумевање односа између човека и објекАта и између објеката и њиховог окружења, и
потребе да се објекат и простори између односе према људским потребама и мери.
Студент ће имати разумевање о:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.

6

Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми
пројеката који узимају у обзир социјалне факторе.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката,
ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и
трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.

7

Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски
пројекат.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су функционално, организационо и технолошки релевантни за
постављени пројектни задатак;
2. потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви
клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода
потребних за припрему задатка.

8

Разумевање конструктивних система, грађевинске и конструкторксе проблематике
релевантне за архитектонско пројектовање.
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења
материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и
грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових
одлука на животну средину.

9

Адекватно знање о физичким проблемима, технологијама и функцији објекта у циљу
обезбеђења унутрашњег комфора и заштићености.
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и
друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.

10 Неопходне пројектантске вештине како би се испунили захтеви корисника у оквирима
финанскијских ограничења и грађевинских прописа.
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора
спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим
стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.
11 Адекватно знање о производњи, организацији, регулативи и процедурама којима се
пројекат спроводи у изграђени објекат или план интегрише у целокупни плански систем.
Студент ће имати 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;
3. Основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.
остали исходи

Критичко разумевање града, успостављање релација између урбане структуре
(архитектуре), активности и друштвених промена; упознавање са актуелним процесима.
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1

23.09.

УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ

2

30.09.

НАСТАНАК И РАЗВОЈ

3

07.10.

УЛОГЕ И ЗНАЧЕЊА

4

14.10.

ГРАД - АРХИТЕКТУРА

5

21.10.

ДРУШТВО

6

28.10.

ТЕХНОЛОГИЈА

7

04.11.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

8

18.11.

ИДЕНТИТЕТ ГРАДА, СПЕЦИФИЧНОСТИ УРБАНОГ ЖИВОТА И АРХИТЕКТУРЕ

9

25.11.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ГРАДСКОГ ПРОСТОРА 1 И 2

10

02.12.

НОВИ ГРАДОВИ

11

19.12.

УРБАНИ СЕГМЕНТИ

12

16.12.

(НЕ)ФОРМАЛНИ ПРИСТУПИ И ИНИЦИЈАТИВЕ

13

23.12.

ГРАД ИЗМЕЂУ МАТЕРИЈАЛНОГ И ВИРТУЕЛНОГ

14

30.12.

АРХИТЕКТУРА БУДУЋНОСТИ: ТРАЈНО ВС. ЕФЕМЕРНО

15
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