
 

 

МАС 

12020 

 

мастер академске студије интегрални урбанизам 

назив предмета  теорија урбаног дизајна  година  прва 

школска година   2018_19  семестар  2 

статус  обавезан предмет  ЕСПБ  3 

наставник  др Јелена Живковић, ванредни професор  бр.кабинета  342 

e-mail контакт  j_zivkovic@ptt.rs , jelena.zivkovic@arh.bg.ac.rs      

учесници у 

настави 

   часови активне наставе 

  предавања  2 

сарадници    вежбе  0 

  др. обл.нас.  0 

  сам.истр.рад  0 

координатор сц    часови пасивне наставе 

услови за упис    у сем./нед  2 

  испитни рок  30 

садржај предмета 
циљ:  Циљ курса је упознавање студената са различитим теоретским концептима, темама и дилемама 

урбаног дизајна. Акценат је на сагледавању различитих приступа разумевању природе, сврхе, улоге и 

садржаја урбаног дизајна у релацији са економским, друштвеним, културним и природно-еколошким 

условима урбаног развоја. 

теоријска и 

практична 

настава: 

 Настава на предмету обухвата: 

а) Дефинисање предмета теорије урбаног дизајна,  

б) Упознавање са различитим филозофским основама, концептима, теоријама и моделима у 

урбаном дизајну,  

в) Преглед основних тема у урбаном дизајну; 

 г) Сагледавање различитих приступа истраживању у урбаном дизајну;  

д) Разматрање димензија урбаног дизајна у различитим теоретским концептима (морфолошка, 

перцептуална, друштвена, визуелна, функционална, еколошка, темпорална), ђ) Препознавање улоге 

урбаног дизајна у савременом урбаном развоју,  

е) Преглед нових приступа дизајну градског простора у релацији са савременим урбаним 

феноменима и проблемима,  

ф) Разматрање односа теорије и праксе урбаног дизајна 

метод извођења 

наставе: 

 Настава се реализује кроз интерактивна предавања, студије случаја, семинарски рад 

 

основна 
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Oxford, UK: Architectural Press 

3. Carmona M., Tiesdell S. (eds.) (2007) Urban Design Reader, Oxford, UK: Architectural Press. 
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исходи 

предмета: 

 Студенти стичу вештине и знања о: различитим теоријама, концептима, темама и димензијама урбаног 

дизајна, различитим савременим темама, проблемима и дебатама у области урбаног дизајна, 

студенти развијају способност за разумевање дисциплине урбаног дизајна у релацији са  друштвеним, 

економским, политичким, еколошким и културним и другим факторима и условима као и 

специфичностима контекста урбаног развоја,  студенти развију способност критичког  мишљења 

оцењивање 
предиспитне обавезе  60  завршни испит  40 

колоквијум 1  25  писмени испит  40 

колоквијум 2  25     

рад у семестру  10     

       

Критеријуми 

оцењивања: 

 Редовно похађање наставе и  испуњавање задатака; Активно учешће у дискусијама;  Квалитет 

радова: структура+разрада+кохерентност+прецизност изражавања+технички елементи 



 

терминиски план 
недеља  датум  опис тематских једница 

1  22.02. 

  

Упознавање са садржајем и приступом раду на предмету; Предмет теорије урбаног 

дизајна; Основни појмови; Преглед елемената, димензија и тема у урбаном дизајну 
 

2  01.03. 

  

Основе, контекст, процес и производ урбаног дизајна; 

Приступи истраживању у урбаном дизајну 

 

3  08.03. 

  

Историјски преглед приступа обликовању града; Утопијска мисао о граду; 

Индустријализација и урбанизација: нови буржоаски град у теорији и пракси 

 

4  15.03. 

  

Модерни и постмодерни град 20в. - преглед теорија, концепата и критика 1 

ЗАДАТАК 1а 

5  22.03. 

  

Модерни и постмодерни град 20в. - преглед теорија, концепата и критика 2 

ЗАДАТАК 1б 

6  29.03. 

  

Димензије урбаног дизајна- преглед 

ЗАДАТАК 1в 

7  05.04. 

  

Димензије урбаног дизајна - Морфолошка димензија и Перцепцијска димензија 

КОЛОКВИЈУМ 1 

8  12.04. 

  

Димензије урбаног дизајна - Друштвена димензија  и Визуелна димензија   
 

9  19.04. 

  

Димензије урбаног дизајна - Функционална димензија и Временска димензија 
 

10  26.04. 

  

Савремени урбани процеси и њихов утицај на простор и форму града; Улога 

урбаног дизајна у савременом урбаном развоју 

 

11  03.05. 

  

Преглед актуелних парадигми: Нови урбанизам; Свакодневни, Пејзажни и 

Инфраструктурни урбанизам; Постурбанизам 

 

12  10.05. 

  

Преглед актуелних парадигми:Зелени/еколошки/одрживи/интегрални урбани дизајн 
ЗАДАТАК 2 

13  17.05. 

  

Теорија и пракса урбаног дизајна: Разговор са гостом 

 

14  24.05. 

  

Отворена питања и актуелне дебате; Лични став: теоретско/нормативна основа за 

студио пројекат – презентација колоквијума 2 

КОЛОКВИЈУМ 2 

  




