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учесници у 

настави 

 /  часови активне наставе 

  предавања  0 

сарадници  /  вежбе  0 

  др. обл.нас.  4 

  сам.истр.рад  8 

координатор сц  др Ксенија Лаловић – руководилац студијског програма  часови пасивне наставе 

    у сем./нед  9 

услови за упис  положени сви предмети на мастер академским студијама  испитни рок  165 

Тема:                     ИНСТРУМЕНТИ УПРАВЉАЊА ИНТЕГРАЛНИМ УРБАНИМ РАЗВОЈЕМ 

садржај предмета 
циљ:  Циљ израде мастер пројекта је оспособљавање студената за примену интегралног приступа 

истраживању и обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја.  

теоријска и 

практична 

настава: 

 Мастер пројекат представља самостални рад на примени интегралног приступа у истраживању и 

обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја у оквиру теме дефинисане мастер 

тезом. Рад на мастер пројекту се заснива на синтези претходно стечених знања и вештина и 

подразумева њихову примену у истраживачком и практичном раду у одабраној тежишној области, у 

оквиру одабране теме, одређеног развоног контекста и дефинисаног полигона истраживања. 

Практична настава на предмету обухвата истраживачки и апликативни део рада на пројекту у оквиру 

теоријског и методолошког оквира дефинисаног мастер тезом. 

метод извођења 

наставе: 

 Мастер пројекат се реализује кроз вежбе, истраживачки рад студената и менторски рад. Мастер 

пројекат се презентује и брани пред комисијом. 

основна 

литература: 

  Tasan-Kok, T. and Vranken, J. (2011) Handbook for Multilevel Urban Governance in Europe: Analyzing 

Participatory Instruments for an Integrated Urban Development. EUKN: The Hague. 

 Grisel, M. and van de Waart, F. (Eds.) (2011) Multilevel Urban Governance of the Art of Working Together: 

Methods, Instruments and Practices. EUKN: The Hague 

 CoR (2009) The White Paper on multi-level governance. Committee of the Regions of the European Union: 

Brussels 

 Anderson, M. (2015) Unpacking Metropolitan Governance for Sustainable Development: Discussion Paper. 

GIZ, UN Habitat: Eschborn 

 EC (2011) Cities of Tomorrow: Challenges, visions, ways forward. European Commission: Brussels 

 Скупштина града Панчева (2014) Стратегија развоја града Панчева 2014-2020. http://www.pancevo.rs 

исходи 

предмета: 

 - оспособљавање студента за примену теоријских знања у реализацији конкретног задатка у 

области урбанизма; 

- оспособљавање студента да на интегрални начин истражи и на систематичан начин презентује 

резултате истраживања изабране теме; 

- оспособљавање студента да у оквиру интегралног приступа урбаном развоју делује, односно да 

формулише, аргументовано разматра, презентује и одбрани модалитете одговора на 

истраживачке проблеме; 

- оспособљавање студента да примењује усвојена знања у пракси. 
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оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

колоквијум  30  мастер теза  70 

       

       

       

Критеријуми 

оцењивања: 

  јасна повезаност мастер пројекта са закључцима из мастер тезе 

 квалитет концепта 

 уређеност приказа 

 интеграција стечених знања 

 логичка организација садржаја пројекта 

 креативност приказа 

 квалитет разраде решења 

 квалитет визуелног приказа 

 иновативност решења 

 

 


