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Циљ израде мастер пројекта је оспособљавање студената за примену интегралног приступа
истраживању и обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја.
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.
Мастер пројекат се реализује кроз вежбе, истраживачки рад студената и менторски рад. Мастер
пројекат се презентује и брани пред комисијом.
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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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