Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму мастер академских студија

Студијски програм : Пејзажна архитектура

Назив предмета: Обликовање отворених градских простора
Наставник/наставници: Невена Б. Васиљевић, Милена М. Вукмировић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: без услова
Циљ предмета
Развијање способности студента за разумевање и анализу квалитета отворених јавних градских
простора, а у функцији оспособљавања за систематизацију и конкретну употребу стечених знања у
обликовању нових или обнови постојећих простора, следећи принцип да отворени градски простори
функционишу као целина са објектима који их дефинишу, површином која их одређује и људима који
их користе.
Исход предмета
Поседовање академских знања која омогућавају вредновање и критичко разумевање карактера и
елемената отворених јавних градских простора, као и процеса евалуације и критеријума квалитета
отворених јавних градских простора и потреба корисника. На овај начин студент се обучава за
самосталну примену наведених сазнања у обликовању и обнови отворених јавних градских простора.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава обухвата десет тематских јединица које на различит начин обрађују материју отворених
јавних градских простора: мреже отворених јавних градских простора и њени елементи (1 тематска
јединица), критеријуми за анализу квалитета отворених јавних градских простора (6 тематских јединца које
се односе на безбедност, приступачност, читљивост, угодност, инспиративност и животност), предлог
синтезиног решења кроз дефинисање дизајн стратегије, концепта и програма (2 тематске јединице) и
елементи и технике презентације пројекта отворених јавних градских простора (1 тематска јединица).
Практична настава
Практична настава је организована тако да прати структуру предавања са циљем да се све тематске
јединице провежбају на задатом полигону који ће бити дефинисан на почетку школске године, а у
склада са актуелношћу одређених тема и локација.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Предавања (интерактивна предавања); Вежбе (израда елабората и дискусија)
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
усмени испит
завршни елаборат са пројектом
60

поена
30

