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учесници у 
настави 

 /  часови активне наставе 
  предавања  0 

сарадници  /  вежбе  0 
  др. обл.нас.  2 
  сам.истр.рад  4 

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

    у сем./нед  7 

услови за упис  положени сви предмети на мастер академским студијама  испитни рок  105 

Тема:                      
циљ:  Основни циљ предмета је упознавање студената са процесом рада на изради истраживачких 

пројеката као и успостављање теоретских и методолошких основа појединачних завршних мастер 
пројеката.  

теоријска и 
практична 
настава: 

 Мастер теза је предмет на коме се студени обучавају за самостално истраживање, упознају са 
различитим приступима и методама истраживања, конвенцијама референцирања и облицима 
презентације истраживачког рада. Теоријска настава обухвата: анализу стања у области истраживања, 
преглед актуелних тема/проблема у области истраживања, план активности током истраживања, 
основе истраживања литературе, основне методолошке приступе у истраживању, основне методе 
прикупљања података, приступе анализи, интерпретацији и презентацији резултата истраживања. Рад 
на предмету подразумева самостални истраживачки рад у одабраној тежишној области у оквиру које 
студент бира и дефинише тему, врши преглед различитих теоријских приступа и досадашњих 
истраживања теме, обликује теоријски оквир рада, дефинише методолошки приступ и врши избор 
адекватног метода истраживања предложене теме која се обрађује на мастер пројекту. Резултат рада 
је формулација тезе и дефинисање пројекта истраживања. Теза се сагледава и формулише у 
релацији са актуелним теоријским и практичним проблемима урбаног развоја. Пројекат истраживања 
одражава интегрални приступ истраживању теме. 

метод извођења 
наставе: 

 Мастер теза се реализује кроз предавања, истраживачки рад студената и менторски рад. Мастер теза 
се презентује и брани пред комисијом. 

основна 
литература: 
 
 
 

 

 § United Nations (2016). The New urban Agenda. A/conf.226/4 
§ United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) (2015). Global Public Space Toolkit: From 

Global Principles to Local Policies and Practice. HS/034/15E 
§ United Nations (2015). Responsive and Accountable Public Governance. World Public Sector Report. 

ST/ESA/PAD/SER.E/187 
§ Сл.гласник РС број 72/11, 88/13 и 105/2014. Закон о јавној својини 
§ Vujović, S., Petrović, M. (Ur.)(2005). Urbana sociologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
§ Петовар, К., Вујошевић, М. (2008). Koncept javnog interesa i javnog dobra u urbanističkom i prostornom 

planiranju,Социологија и простор, 46, 1 (179), 23-51. 
Harvi, D. (2013). Pobunjeni gradovi: Od Prava na grad do Urbane revolucije. Novi Sad: Mediterran Publishing 
 

исходи 
предмета: 

 - оспособљавање студената за самостални истраживачки рад кроз примену стечених знања у 
конципирању истраживања у области урбанизма;  

- развој способности логичког расуђивања, обликовања ставова, уређивања информација и 
извођења закључака;  

- оспособљавање студената за презентацију истраживачког рада. 
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оцењивање 
предиспитне обавезе завршни испит 

колоквијум 30 мастер теза 70 

Критеријуми 
оцењивања: 

- свеобухватност истраживања
- детаљност приказа истраживачког проблема
- способност баратања терминима, концептима и изворима
- истраживачка радозналост и креативност
- одговарајућа анализа, вредновање и синтеза
- избор релевантних извора
- добра организација текста и јасноћа излагања
- правилно цитирање и навођење извора 


