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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 
 

II циклус студија архитектуре  
ИНТЕГРАЛНИ ДИЗАЈН: АРХИТЕКТУРА, ГРАД И ПЕЈЗАЖ 

Назив предмета Регенеративни дизајн  

Шифра 
предмета 

Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕCTS бодова 

РД изборни 1 2+4 9 

Наставници др Дијана Симоновић, доцент; др Малина Чворо, доцент 
Условљеност другим предметима Облик условљености 
- - 
Циљеви изучавања предмета 
Студент треба да усвоји основна знања из области урбанизма и архитектуре релевантна за интегрисани приступ 
регенеративном дизајну. Циљ предмета је да студенти стекну знања која ће им омогућити да разумију, истраже и анализирају 
аспекте урбане регенерације у складу са природним контекстом и друштвеним процесима, као предусловима одрживог 
развоја.  
Исходи учења (стечена знања) 

- Свеобухватно разумјевање урбане регенерације, њених главних принципа и метода у различитим историјским, 
друштвеним и економским условима;  

- Разумјевање практичних аспеката развијања интегралних пројеката процесa урбане регенерације;  
- Вјештине и способности за свеобухватну анализу и процјену различитих врста угрожености пејзажа и грађених 

структура, засноване на интегралном приступу одрживом развоју; 
- Способности и вјештине за примjењена истраживања, анализе локација и критичко мишљење. 

Садржај предмета 

- Стратегије регенеративног дизајна;  
- Урбана регенерација као активан метод урбане обнове; 
- Концепт урбане регенерације и урбани развој: специфични приступи, методе, технике и алати; 
- Регенеративни дизајн из перспективе одрживог развоја; 
- Типологија урбаних деградираних подручја и одговарајућих урбанистичких метода регенерације; 
- Културолошки, економски и еколошки аспекти у методологији урбане регенерације; 
- Урбана регенерација као методолошки оквир за одрживи развој града у земљама западног Балкана. 

Методе наставе и савладавање градива 
Настава се одвија као студио-дизајн пројекат, кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су: интерактивни 
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни мастер-планови и идејни пројекти регенерације конкретних 
простора за примјену стечених знања о методама, техникама и алатима, истраживачки пројекти, презентације, есеји, 
семинарски радови итд.  
Литература 
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2008. 
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P., London: Belhaven Press, 1992. 
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- Едиција од 6 уџбеника која ће бити публикована у оквиру пројекта KLABS и која покрива широк распон тема у оквиру 
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проблема одрживости и отпорности грађене средине. 
Облици провјере знања и оцјењивање 
70% пројекат (групно или индивидуално), 10% презентација (групно или индивидуално), 10% аналитичк задатак/есеј/визуелни 
есеј/испит (индивидуално) 
Похађање наставе 5 Графички рад 70 Завршни испит  10 

Активност на настави 5 Колоквијуми 10 Укупно  100 бодова 
Посебна назнака за предмет 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Дијана Симоновић, Доц.др Малина Чворо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




