
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Социологија архитектуре 

Наставник/наставници: проф. др Вера Д. Бацковић 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: одслушан предмет Социологија града 

Циљ предмета 

Основни циљ курса јесте да студенти науче да "читају" социо-просторну структуру индустријског и 
постиндустријског града, односно да сазнају какву улогу и колики значај имају архитектура и урбанизам у 
"производњи простора". Такође, осветљава се сложен однос који се успоставља између града, друштва и 
архитектуре и урбанизма (одраз и/или интервенција друштва у простор). 

Исход предмета  

Оспособљеност студената да разумеју како су се мењали улога и циљеви архитектуре и урбанизма у 
зависности од друштвеног контекста – преиндустријски, индустријски и постиндустијски град.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У оквиру предмета анализирају се промене које настају у (градском) простору у индустријском и 
постиндустријском друштву. Као кључни процеси који су значајно трансформисали простор издвајају се: 
индустријализација/урбанизација и деиндустријализација (глобализација економије)/џентрификација. 
Интензивни индустријски развој у 19. веку утицао је на формулисање конкретних и теоријски 
промишљених решења уређивања градског простора, као и регулисања процеса урбанизације. Развојне 
фазе савременог града (индустријског и постиндустријског града) прате различите урбанистичке и 
архитектонске идеје и праксе. Социолошко разматрање архитектуре и урбанизма садржи анализу улоге 
свих релеватних (урбаних) актера, анализу теоријских идеја о обликовању простора и анализу праксе 
урбанизма и архитектуре. 

Практична настава 

Настава у оквиру аудиторних вежби се односи на примену теоријских сазнања у реализацији 
истраживачког задатка. На конкретном примеру промене/интервенције у градском простору, према избору 
студената, анализираће се друштвени контекст у којем се одвија, укључени актери, циљеви којима се тежи 
и последице реализације.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x3 Практична настава:  15x3 

Методе извођења наставе 

Предавања и аудиторне вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 40 усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


