
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Методе евалуације употребног потенцијала отворених градских простора 
Наставник/наставници: Галечић М. Невенка  
Статус предмета:изборни 
Број ЕСПБ:8 
Услов:завршенеадекватнеосновне и мастеракадемскестудије 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета је упознавање студенaта са савременим методама и техникама истраживања 
употребног потенцијала отворених градских простора у функцији операционализације процеса 
пејзажноархитектонског пројектовања. 
Исход предмета  
Стечене способности заизбор и примену адекватних метода и техника, формирање и коришћење база 
података које се односе намодалитете употребе отворених градских простора као синтезне платформе 
за процес пејзажноархитектонског пројектовања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Мултидисциплонарност и апликативни смисао истраживања употребе отворених градских простора. 
Различити теоријски и методолошки приступи истраживању структуре корисника и њихових 
активности уотвореним градским просторима. Научне методе које се користе за истраживање потреба и 
очекивања корисника отворених градских простора (предности и ограничења).Методе и технике 
утврђивања актуелне употребеотворених простора. Обрасци коришћења отворених 
простора.Дефинисање адекватног методолошког приступа у односу на предмет и циљ истраживања – 
избор научних метода и техника. 
Практична настава  
Студијски истраживачки рад обухвата израду студије случаја – примена изабраних истраживачких 
метода и техника за евалуацију употребног потенцијала на одређеној локацији. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:75 Практична настава:45 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи путем предавања и интерактивних дискусија на задате теме које ће студенти 
обрађивати у оквиру семинарских радова (студија случаја). 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
                                                                        ЕСПБ 
семинарски рад (студија случаја)                 70 
усмени испит                                                  30 
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