МАСАУ11013
мастер академске студије архитектуре
назив предмета
усмерење

студио м01у – радионица
модул урбанизам

наставник

др Живковић Јелена, ванредни професор

E-mail контакт

ј_zivkovic@ptt.rs

учесници у настави

сарадници

координатор СЦ

бр. каб.

мр Рајко Корица, редовни професор у пензији

Maрија Цветковић, диа, асистент

Дејан Милетић, в. проф.

342

година

прва

семестар

1

статус

обавезни

ЕСПБ

1

часови активне наставе
предавања

0

вежбе

0

др. облици

0

сам.истр.рад

1

остали часови

пожељне
квалификације за
пријем студената

садржај предмета
тема/назив
радионице:
циљ:

теоријска и
практична
настава:

Еколошки урбани дизајн
Основни циљ радионице је стицање самосталног практичног искустава и развијање
креативности у области еколошког урбаног дизајна. Искуство концентрисаних
пројектантских радионица као облика стручне праксе пружа могућност студентима да
развију способности брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм
радионица доприноси и стицању додатних знања о практичним процедурама, у мери у којој
оне врше утицај на квалитет пројекта

Један од основних принципа еколошког дизајна је да се природа учини видљивом и тако
освести и преиспита наше место у њој. Интензитет изграђености, карактер уређивања и
начин живота у великим градовима чини да се природа све више доживљава као одвојена и
удаљена од човека. Елементи природе, еколошки процеси и биолошка разноврсност су
међутим присутни и у граду али су често скривени од наших очију или их у свакодневном
животу нисмо довољно свесни.
Задатак радионице је да предложи, реализује и документује мини-просторну интервенцију
којом се осветљава и преиспитује однос човека и природе у урбаном простору, на локацији
БЛОКА 70A.

метод извођења
наставе:
основна литература:

• Hough M. (1995) Cities and Natural Processes, London: Routledge
• Van Der Ryn S., Cowan S., (1996) Ecological Design, Island Press, Washington DC
• Lydon M. et al. (2012), Tactical Urbanism: Short term action Long term change, NY: Street Plans
• Strewlow H. , Herman Prigann H., Vera David v. (eds.) (2004) Ecological Aestetics: Art in
Environmental Design : Theory and Practice, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
• Ђукановић З., Живковић Ј., (2008) Public art and Placemaking / Jавна уметност и креирање
места: студија случаја Београд-градска општина Стари град, Београд:Арх.факулет у Бг.

исходи
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.

1

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.

2

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.

3

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.

4

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.

5

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 критеријуме
оцењивања. Укупан број
поена је 100.

критеријуми оцењивања

100

Контекст

20

Концепт

20

Разрада

20

Реализација

20

Презентација

20

