
Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму основних академских студија 
Студијски програм: Пејзажна архитектура 
Назив предмета: Предеона екологија 
Наставник/наставници: др Борис П. Радић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Примењена геоморфологија са хидрогеологијом, Вегетација предела 
Циљ предмета 
Стицање знања о просторним и еколошким релацијама и процесима кроз различите просторне и 
информационе размере за потребе планирања, пројектовања и управљања у пољу пејзажне 
архитектуре. 
Исход предмета  
Предмет је конципиран тако да студентима обезбеди разумевање и дефинисање просторних образаца 
предела као индикатора еколошких процеса и функционисања предела као и разумевање механизма 
идентификације и класификације типова предела. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предео из еколошке перспективе; историјат развоја; општи и посебни принципи предеоне екологије; 
структура предела: нелинеарни и линеарни предеони елементи; просторна и информациона размера; 
матрица предела; основи динамике предела: процеси, функционисање и промене предела; савремена 
интерпретација процеса и функција предела. 
Практична настава: Други облици наставе (ДОН) – студио 
Основи типологије предела и различити приступи; колекција база података; аутоматизоване, аналогне  
и хибридне методе; просторна идентификација типова предела; детерминација структуре предела; 
метрички индикатори структуре предела; мерење конективности; еколошке мреже и потенцијална 
матрица. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава:15 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе 
Вербалан метод (предавања и тематске дискусије); метод практичних радова (самосталан рад на 
идентификацији и анализи предеоних типова) 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 усмени испит 50 
колоквијум 15   
елаборат 15   
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