
 

 

МАС 
12043 

 
мастер академске студије интегрални урбанизам 
студијска целина  СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА_ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 02     

назив предмета  ИП02_семинар A  година  прва 

школска година     семестар  2 

статус  обавезан предмет  ЕСПБ  2 

наставник  др Зоран Ђукановић, ванредни професор  бр.кабинета  011 

e-mail контакт  duke@arh.bg.ac.rs      

учесници у 
настави 

 Проф. мр Рајко Корица, Prof. Dr Arnaldo Bibo 
Cecchini, Prof Dr Alessandro Plaisant, Dr Nađa Beretić, 
Dr Valentina Talu и други предавачи по позиву 

 часови активне наставе 
  предавања  2 

сарадници  Предраг Јовановић, асистент 
студент демонстратор Стефан Славић, маст. инж 
арх., докторанд 

 вежбе  0 
  др. обл.нас.  0 
  сам.истр.рад  0 

координатор сц  др Урош Радосављевић, ванредни професор  часови пасивне наставе 

услови за упис    у сем./нед  1 
  испитни рок  15 

садржај предмета 
циљ:  Основни циљ семинара је упознавање студената са најширим спектром 

интердисциплинарних знања и вештина из области урбанизма, разумевање друштвених, 
економских и веза животне средине унутар различитог политичког и културног контекста. 

теоријска и 
практична 
настава: 

 Настава се одвија коз предавања позваних спољних предавача из земље и света, из 
различитих научних и стручних поља, која су посредно или непосредно везана за фокусно 
поље урбанизма, односно урбанистичког и просторног планирања, урбаног менаџмента и 
урбаног дизајна. Бира се једно специфично научно-стручно-уметничко поље или специфични 
савремени урбани феномен, и истражује се кроз интердисциплинарни дискурс. Студенти 
своје семнарске радове раде на начин да вербални и визуелни садржај предавања 
„преводе“ у поље текстуалног и графичког, уз адекватне допуне, објашњења и проширења 
теме на основу допунског истраживања релевантних извора, што на крају резултира 
заједничком електронском публикацијом. 

метод извођења 
наставе: 

 предавања, дебате 

основна 
литература: 

 Одређује се на почетку и током семестра, у консултацијама са предавачима, а у складу са 
изабраном темом, научно-стручно-уметничким пољем или специфичним савременим 
урбаним феноменом, који одређени за предмет истраживања. 

исходи 
предмета: 

 Адекватно знање о урбанистичком пројектовању, планирању и вештинама укљученим у плански процес. 
Студент ће имати знање о: 

- теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница; 
- утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено 
изграђену средину; 
- актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и 
социјалне, економске и 
- аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја. 

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: 

- потребама и тежњама корисника објеката; 
- утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
- начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

 
оцењивање 

предиспитне обавезе  50  завршни испит  50 
активност у току наставе  30  семинарски рад  40 
колоквијум  20  одбрана семинарског рада  10 

Критеријуми 
оцењивања: 

 активност у настави, редовно завршавање договорених обавеза у договореним роковима и обиму, 
квалитет истраживачког поступка, избор релевантне литературе, адекватност цитирања релевантих 
извора, квалитет финалних резултата. 



 

терминиски план 

 
недеља  датум  опис тематских једница 

1  21.02.  Уводно предавање и договор о начину рада и роковима на предмету 
 
 

2  28.02.  О научно-стручно-уметничком пољу или специфичном савременом урбаном 
феномену 
 

3  07.03.  Урбанистички аспекти научно-стручно-уметничког поља или специфичног савременог 
урбаног феномена 
 

4  14.03.  Енвајорментални аспекти научно-стручно-уметничког поља или специфичног 
савременог урбаног феномена 
 

5  21.03.  Социо- културни аспекти научно-стручно-уметничког поља или специфичног 
савременог урбаног феномена 
 

6  28.03.  Економски аспекти научно-стручно-уметничког поља или специфичног савременог 
урбаног феномена 
 

7  04.04.  Нерадан дан - Дан студената 
 
 

8  11.04.  Техноошки аспекти научно-стручно-уметничког поља или специфичног савременог 
урбаног феномена 
 

9  18.04.  Управљачки аспекти научно-стручно-уметничког поља или специфичног савременог 
урбаног феномена 
 

10  25.04.  Студија случаја 1  
 
 

11  02.05.  Нерадан дан - Празник рада 
 
 

12  09.05.  Студија случаја 2 
 
 

13  16.05.  Студија случаја 3 
 
 

14  23.05.  Закључна разматрања 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




