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• Упознавање (не) видљивих узрочно- последичних веза у градској структури
• Идентификација значајних теоретичара и практичара који су допринели објашњењу града
као друштвеног феномена.
• Упознавање са догађајима и публикацијама које су одредиле развој урбанизма као
дисциплине.
• Уочавање различитих приступа савременим урбанистичким темама и проблемима.
Развијање критичког приступа изворима.

Посматрајући град као експеримент in vivo, долазимо до закључка да много варијабли утиче
на његов крајњи резултат, и да он често има крајње неизвестан исход. Међутим, без обзира
на то што је вештачке (in vitrо) услове у граду готово немогуће симулирати, постоје извесне
правилности и релације, "хемијске" реакције које се могу претпоставити у живом
екперименту званом град. Прва група претпоставки односи се на везе између физичког и
друштвено економског феномена. Друга група је у вези са планирањем, пројектовањем и
регулативом у простору, са нагласком на разумевању различитих интереса, знања и логике
делања учесника актера. Трећу групу претпоставки обухватају законитости / теорије
развијене у оквиру различитих наука: филозофије, социологије, психологије, географије,
економије, екологије. Коначно, четврта група обухвата визионарске замисли, утопије и
идеалне моделе у оквиру којих су развијене бројне занимљиве идеје које су трансформисале
научни и политички поглед на градове и њихову структуру.

Курс обухвата излагања наставника и активну припрему студената за сваки час: групна дискусија,
читање задатих текстова, препоручених књига и чланака и извора са интернета. Испит - самостални ист
1. Лазаревић Бајец Н. (1987). Град између емпирије и утопије, IICSSOS
2. Шое, Ф. (1978). Урбанизам, утопија и стварност. Београд. (избор поглавља)
3. Сервије, Ж. (2005). Историја утопије. Београд: Клио (избор поглавља)
4. Eлин, Нан. (2002). Постмодерни урбанизам. Београд: Орион (избор поглавља)
5. LeGates, R.T, & Stout, F. (Eds.). (2003). The City Reader. London and New York: Routledge. (избор
поглавља)

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

оцењивање
Унети све облике
оцењивања обухваћене
предиспитним обавезама
и завршним испитом.
У структури укупне оцене
на предмету предиспитне
обавезе се вреднују са
најмање 30, а највише 70
поена. Укупан број поена
је 100.

предиспитне обавезе

завршни испит

Активност на курсу

10

Колоквијум - презентација

30

Семинарски рад - дијаграм А3

термински план
недеља

датум

опис тематских јединица

1

Значајне теме историје и теорије урбанизма

2

Јавно добро и урбано планирање: има ли оправдања за јавну (државну) интервенцију?

3

Развој градова од 19 века до данас; облици урбанистичких интервенција

4

Евалуација планских алтернатива-рационалан метода урбанистичког планирања у савременој
друштвеној реалности

5

Град споменика (City Beautiful), ефикасни град, функционални град, град малих заједница

6

Увод у теорију планирања и пројектовања

7

Стандарди у урбанизму и архитектури - гаранција за стварање квалитетног градског окружења

8

Идентитет града - особености једног доба (идеологија, симболи, трансформације)

9

Рационални и / или колаборативни процес планирања и пројектовања

10

Урбане утопије

11

Градови у глобалном добу: историја феномена и креативна решења за превазилажење проблема

12

Актери у одлучувању и позиције моћи: дилеме и могући приступи

13

Град и култура: планови и пројекти као потпора различитим животним стиловима

14

Нови правци развоја урбанизма, савремене теме у управљању, планирању и пројектовању

15

Припрема за испит: Преглед досадашњих испитних радова студената

60

