
Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму основних академских студија 
Студијски програм: Пејзажна архитектура 
Назив предмета: Урбани дизајн 
Наставник/наставници: др Милена М. Вукмировић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Предмет има за циљ упознавање студената са темама урбаног дизајна, као интердисциплинарне 
делатности која се бави обликовањем места. Поред дефинисања појма, обухвата дисциплине и улоге 
различитих професија, предмет се бави елементима урбане форме, обликовања и композиције како на 
нивоу издвојене урбанистичке целине, тако и на нивоу детаља и материјализације. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената за разумевање урбаног дизајна и обухвата дисциплине као и основних тема 
које урбани дизајн покрива и начина на које се оне увезују у целину. Посебан фокус се ставља на 
изучавање и примену различтих приступа, метода, техника и алата који се користе у урбаном дизајну, а 
који варирају у зависности од карактера насељеног места и различтих нивоа/резмера, од нивоа насеља до 
детаља. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријска настава обухвата предавања која обрађују раличите теме урбаног дизајна и подељена је у шест 
једнако вредних целина: дефинисање појма и дисциплине урбани дизајн, контекст, мера, кретање, 
заједница и култура, пројекат и процес. Предавања ће имати претежно интеактивни карактер, чиме ће 
студентима бити дата могућност да дају свој осврт на презентована сазнања и примере, а што има за циљ 
њихово боље разумевање ове дисциплине. 
 
Практична настава  
Практична примена стечених знања на конкретном полигону који ће бити дефинисан сваке године, а у 
складу са актуелношћу одређених тема и локација. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе 
Предавања (интерактивна предавања)  
Вежбе (пројекат и дискусија) 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току наставе 10 усмени испит 30 
завршни елаборат са пројектом 60   
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