Студијски програм/студијски програми :
Урбана обнова, градови у новом миленијуму
Врста и ниво студија: Специјалистичке академске студије
Назив предмета: ПРИПРЕМА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
Наставник : доц др Маруна Л. Марија, доц др Митровић Ч. Бисерка, доц др Михајлов М. Владимир, проф
др Ралевић Б. Миодраг, доц др Миловановић Родић М. Данијела, проф др Ваништа Лазаревић Ј. Ева,
проф мр Арсић М. Петар, проф др Ђукић М. Александра и проф мр Корица Љ. Рајко
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положени сви предхони испити на Мастер академским студијима
Циљ предмета
Циљ израде Припрема за завршни испит је синтеза претходно стечених знања и вештина и њихова
примена у истраживачком раду у одабраној тежишној области за одабрани проблем који се обрађује у
оквиру завршног рада. Током рада студент треба да покаже висок степен самосталности у свим фазама
рада од дефинисања теме до завршне одбране. Студент самостално повезује сва стечена знања и
вештине, влада процесом истраживања и концептуализације решења у складу са налазима исраживања
контекста и обраду свих специфичних аспеката задатка, успостављање програмске структуре и тезе
завршног рада, јасно дефинсање пројектног задатака и теме рада на основу којих се може приступити
његовој финалној изради уз увид у савремене тенденције у урбанизму, као и критички однос према
локалном окружењу и контексту уопште.
Исход предмета
-‐ Оспособљавање студената за самосталан истраживачки рад - примена стечених знања у конципирању
и реализацији истраживања у области урбанистичког пројектовања и планирања.
-‐ Оспособљавање студената за примену теоретских знања и поставку методске конструкције
истаживања у реализацији конкретног задатка у области урбанистичког урбанистичког пројектовања и
планирања.
-‐ Оспособљавање студената за самосталну припрему за рад на пројекту и формирање тезе, основне
концептуалне поставке пројекта и пројектног задатка.
Садржај предмета
Теме завршних радова су истраживачког карактера и захтевају примену широког спектра претходно
стечених знања, вештина и компетенција. Рад подразумева самосталан истраживачки рад у одабраној
тежишној области урбане обнове примену различитих истраживачких метода у разумевању проблемске
структуре конкретног просторног и друштвено-економског контекста. Рад на неопходној релевантној и
референтној литератури, истраживању као и контекстуалних и историјских чињеница.
Литература
Литература препоручена од ментора
Литература предложена од студента и прихваћена од ментора
Литература предложена од наставника са теоријског курса, као и из области методологије научног
истраживања
Број часова активне наставе
Остали часови
/
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 2
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Припрема за завршни рад се реализује кроз менторски вођен и самостални истраживачки рад студента.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
елаборат – писани рад
50
практична настава
30 усмена одбрана
10
колоквијум-и
10
семинар-и

