
Назив предмета: САС_ЕЕЗА_1.13 Завршни рад – израда и одбрана специјалистичког рада 
 
Врста и ниво студија: 2 семестар специјалистичких академских студија 
Тип предмета: стручно-апликативни 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 12 
Услов: положени сви предмети на специјалистичким академским студијама 
 
ЦИЉЕВИ ЗАВРШНОГ РАДА: 
Стицање знања о структури, начину и форми писања стручног-специјалистичког рада у којем студент након 
спроведеног одобреног истраживања треба да искаже следеће елементе: 

- мултидисциплинарни приступ истраживању актуелних проблема из домена енергетски ефикасне и зелене 
архитектуре 

- повезивање теоретских приступа у различитим релевантним научним областима и праксе: примери, 
закони, стандарди итд.  

- критички приступ различитим аспектима енергетски ефикасне и зелене градње 
- истраживање глобалне и локалне димензије енергетски ефикасне и зелене градње 
- фокусирање на актуелне теме енергетски ефикасне и зелене градње у Србији 

Поред тога, циљ израде и одбране специјалистичког рада је развијање способности код студента да резултате 
самосталног рада припреми у погодној форми, јавно презентује и брани исказане ставове. 
 
ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ: 
Разумевање изабране теме: примена сазнања у разјашњавању и дефинисању аргумената. 
Способност фокусираног самосталног истраживања. 
Способност за конципирање уређеног истраживачког пројекта (избор, коришћење и процену релевантних извора; 
избор адекватних метода истраживања; уређени приказ и презентацију налаза истраживања; извођење закључака 
заснованих на аргументацији и систематичном истраживању). 
Сагледавање могућности примене сазнања у пракси. 
Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и примедбе комисије, студент 
стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба да презентује резултате самосталног или колективног 
рада. 
 
ОПШТИ САДРЖАЈИ: 
Формира се појединачно у складу са облашћу, потребама и структуром конкретног специјалистичког рада. 
Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља: Предмет 
и циљ рада, образложење теме; Приказ извора; Основна истраживачка питања; Теоријски приступи/оквири 
истраживања; Емпиријски/ аналитички део; Приказ резултата и њихова процена; Закључак и Списак коришћених 
извора и литературе. 
 
ЛИТЕРАТУРА  
Избор литературе зависи од конкретне теме истраживања 
 
МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА: 
Након разматрања и прихватања теме и именовања ментор,а Колегијум курса предлаже комисију за оцену и 
одбрану специјалистичког рада. Веће докторских студија доноси одлуку о Комисији коју чине најмање три 
наставника Архитектонског факултета.  
Током израде одобреног специјалистичког рада, кандидат ради самостално уз консултације са ментором и 
члановима комисије (20 часова менторског рада). Студент предаје завршени специјалистички рад у пет примерака. 
Комисија за оцену и одбрану рада подноси извештај у року од месец дана Већу докторских студија. 
Специјалистички рад се брани пред комисијом. 
 
ОЦЕНА ЗНАЊА (максимални број поена 100): 
Предиспитне обавезе 
- израда специјалистичког рада 70 
 
Завршни испит 
- јавна одбрана специјалистичког рада 30 


