
Студијски програм/студијски програми :  
Урбана обнова, градови у новом миленијуму  
Врста и ниво студија: Специјалистичке академске студије 
Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД 
Наставник:  
Статус предмета: обавезни предмет 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Положени сви испити на специјалистичким академским студијима 
Циљ предмета 
Специјалистички рад представља самостални стручни рад, продубљени приказ одређене теме из уже 
области специјалистичких студија: урбана обнова, односно шире области урбанистичког планирања и 
пројектовања. Специјалистички рад може обухватити критичку анализу проблема, односно предлог 
стручног решења проблема везаних за планирање, пројектовање или управљање у области урбане 
обнове. Одбраном специјалистичког рада студент стуче стручни назив «специјалиста» из области 
урбанистичког планирања и пројектовања.  
Циљеви завршног рада су;  

o Мултидисциплинарни приступ истраживању актуелних проблема урбане обнове   
o Повезивање теоретских приступа у различитим релевантним научним областима и праксе: 

примери, политике, планови, институционална организација, закони, стандарди итд.  
o Критички приступ различитим аспектима савремене обнове градова 
o Истраживање глобалне и локалне димензије урбане обнове  

Фокусирање на актуелне теме урбане обнове у Србији  
Исход предмета  
Разумевање изабране теме: примена сазнања у разјашњавању и дефинисању аргумената. 
Способност фокусираног самосталног истраживања. 
Оспособљавање за конципирање уређеног истраживачког пројекта: 

o избор, коришћење и процену релевантних извора 
o избор адекватних метода истраживања 
o уређени приказ и презентацију налаза истражвања 
o извођење закључака заснованих на аргументацији и систематичном истраживању. 

Сагледавање могућности примене сазнања у пракси. 
Садржај предмета 
 Специјалистички рад представља истраживачки рад студента у коме се студент оспособљава за избор 
актуелне истраживачке теме у области урбане обнове, упознаје са методологијом истраживања, показује 
систематичност, креативност и способност синтезе. 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  
Литература препоручена од ментора 
Литература предложена од студента и прихваћена од ментора 
Број часова активне наставе Остали часови: 10 
Предавања:/ Вежбе:/ Други облици наставе:/ Студијски истраживачки рад:/ 

Методе извођења наставе 
Менторски рад са студентом (кандидатом). Усмена јавна одбрана специјалистичког рада пред менторском 
комисијом. Студент у договору са наставником из одговарајуће области припрема образложени предлог 
теме који одобрава Колегијум специјалистичког курса. Пријава специјалистичког рада обухвата:  испуњени 
образац пријаве који садржи наслов рада, име ментора, кратку стручну биографију студента, образложење 
пријављеног специјалистичког рада: предмет и циљ рада, истраживачка питања, методе и технике 
истраживања, очекиване резултате специјалистичког рада.  
Након разматрања и прихватања теме и именовања ментора Колегијум курса предлаже комисију за оцену 
и одбрану специјалистичког рада. Веће докторских студија доноси одлуку о Комисији коју чине најмање 
три наставника Архитектонског факултета. 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 поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  завршни рад – елаборат  85 
практична настава  усмена одбрана  15 
колоквијум-и    
 
 
 
 


