
 

 

МАС 

М 4-1 

 

мастер академске студије интегрални урбанизам 

назив предмета  стручна пракса  година  друга 

школска година   2015_16  семестар  4 

статус  Обавезан   ЕСПБ  4 

наставник  Мр Бисерка Митровић, доцент   бр.кабинета  246 

e-mail контакт  biserkamitrovic@gmail.com      

учесници у 

настави 

 -  часови активне наставе 

  предавања  0 

сарадници    вежбе  0 

  др. обл.нас.  0 

  сам.истр.рад  0 

координатор сц  Др Ксенија Лаловић, ванредни професор  часови пасивне наставе 

услови за упис  -   у сем./нед  0 

  испитни рок  120 

садржај предмета 
циљ:  Основни циљ је стицање практичног искуства студената кроз конкретну сараддњу у институцијама које 

се баве урбаним и просторним планирањем и урбаним дизајном у пракси, истраживалком раду и др. 

Додатно, циљ је и да студенти стекну додатна знања о процедурама одлучивања, формирању 

планерских решења, као и да провере теоретка знања у релевантним областима која су стекли током 

студирања.  

теоријска и 

практична 

настава: 

 Студентима се пружа могућност стекну додатна знања и да развију способност брзог и ефикасног 

доношења планерских одлука. 

метод извођења 

наставе: 

 У сарадњи са институцијама и фирмама у којима студнети сарађују.  

 

основна 

литература: 

 Студенти су упућени на коришћење конкретних докумената установе у којој раде стручну праксу. 

 

исходи 

предмета: 

 Провера теоретских сазнања у домену урбаног и просторног планирања и урбаног дизајна у 

конкретном и практичном контексту.  
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оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

Практичан рад  50  Семинарски рад  30 

Дневник рада  20     

       

       

Критеријуми 

оцењивања: 

  

терминиски план 
недеља  датум  опис тематских једница 

1     

 

Презентација циља  и резултата предмета, договор у вези са ангажовањем студената  

2     

Професионално ангажвање у изабраној институцији  

3     

Професионално ангажвање у изабраној институцији 

4     

Професионално ангажвање у изабраној институцији 

5     

Професионално ангажвање у изабраној институцији 

6     

Професионално ангажвање у изабраној институцији 

7     

Професионално ангажвање у изабраној институцији 

8     

Професионално ангажвање у изабраној институцији 

9     

Професионално ангажвање у изабраној институцији 

10     

Професионално ангажвање у изабраној институцији  

11     

Професионално ангажвање у изабраној институцији 

12     

Професионално ангажвање у изабраној институцији 

13     

Професионално ангажвање у изабраној институцији 

14     

 

Презентација дневника рада и семинарског рада  

15     

 

  


