
Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Визуелни аспекти процене карактера предела 
Наставник или наставници: Васиљевић Б. Невена  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: завршене адекватне основне и мастер академске студије  
Циљ предмета је да студенте упозна са теоријама естетике предела и методама визуелне процене 
карактера предела, као и модалитетима примене резултата у концептуализацији предела у просторном и 
урбанистичком планирању и пејзажно-архитектонскомпројектовању.  
Исход предмета се сагледава у знању и способностистудента даинтерпретира структуру предела кроз 
визуелно-физиогномско истраживање и мапирање елемената предела на различитим просторним и 
организационим нивоима; истраживачки рад је комбинован са еколошком (метричком) интерпретацијом 
структуре предела и изучавањем метода и техника које су базиране на ГИС технологији, као и с методама 
и техникама писања научних радова (студије појединачних случајева). 
Садржај предмета 
Теоријска наставапрати теоријски дискурс примене принципа естетике предела као целине у планирању, 
заштити и управљању предела. Поред великог броја теоријских и хеуристичких примера визуелног 
истраживања предела, акценат је на експертској парадигми и парадигми преференци која се користи у 
савременом трансдисциплинарном истраживању предела. Истраживање и интерпретација структуре 
предела са различитим фокусима (предеони елемент, видно поље, растер и сл.) у зависности од утврђеног 
циља и даље примене. У исто време, истражује се веза између метричког израза структуре предела 
(композиција и конфигурација), као индикатора капацитета и осетљивости предела и перцепције којом се 
проверавају претходно утврђене вредности.   
Практична настава предвиђа упознавање и савладавање метода и техника (3DIsovists,Virtual 3D-
landscapes) које су базиране на ГИС технологији и софтверским пакетима који су развијани за потребе 
визуелне анализе структуре предела, као и формирање и коришћење база података које су формиране за 
различите нивое просторне анализе и постављени циљ истраживања.  
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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. 
Оцена  знања (максимални број поена 100): 
                                                                            ЕСПБ 
активност у току наставе                                   10 
теренска истраживања                                       20 
лабораторијска истраживања                            20 
семаинарски рад                                                 20 
усмени испит                                                       30 
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