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учесници, партнери 

на пројекту и 

конслутатнти 

Представници Града Смедерева 

Партнери DANUrB пројекта; INTERREG Danube ЕУ програма. 

часови активне наставе 

предавања 0 

вежбе 0 

др. обл. нас. 4 

сам. истр. рад 8 

координатор сц в.проф. др Александра Ђукић, в.проф. др Урош Радосављевић, 

доц. др Ратка Чолић 

часови пасивне наставе 

руководилац 

студијског 

програма 

др Ксенија Лаловић у сем./нед 9 

услови за упис положени сви предмети на мастер академским студијама испитни рок 100 

Тема: "Jачање културног идентитета на подручју Дунава" 

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 пројекат представља самостални рад на примени интегралног приступа у 

истраживању и обликовању простора на градском подручју Смедерева 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 развојног 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. 

Основна тема истраживања ове генерације студената је култура и културни идентитет са 

специфичном темом "Јачање културног идентитета на подручју Дунава" на полигону града 

Смедерева. Рад се одвија у сарадњи са Градом Смедеревом, као и под окриљем DANUrB 

пројекта преко INTERREG Danube ЕУ програма. 

Ментори и посебне теме истраживања: 

- в. проф. др Александра Ђукић - Урбана регенерација 

- в. проф. др Ксенија Лаловић - Веб платформа за подршку локалном развоју културног 

туризма вођеног заједницом  

- в. проф. др Бисерка Митровић - Одрживо урбано и просторно планирање као подршка 

јачању локалног културног идентитета 

- в. проф. др Урош Радосављевић - Културни туризам 

- доц. др Данијела Миловановић Родић - Интегрални пројекти за одрживи развој територије 

- доц. др Ратка Чолић - Инструменти управљања развојем територије 

метод извођења 

наставе: 

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

Мастер пројекат се презентује и брани пред комисијом. 

основна 
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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 

оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

колоквијум  30  мастер пројекат  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 



 

 

термински план 
недеља  датум  опис тематских јединица 

1  13.02.  Уводни час – упознавање са задатком + разумевање задатка 

 16.02.  Нерадни дан (Дан државности) 

2  20.02.  Гостовање представника из Смедерева  

 23.02.  Теоријско-концептуално истраживање; Припрема питања за разговор са 

управом и стручњацима из  Смедерева – рад са ментором 

3  27.02.  Мастер – теза: Теоријско-концептуално истраживање – рад са ментором 

 02.03.  Теоријско-концептуално истраживање – рад са ментором 

4  06.03.  Гостујуће предавање - Одлазак у Смедерево 

 09.03.  Теоријско-концептуално истраживање – рад са ментором 

5  13.03.  Колоквијум – Радионица са консултантима: Презентација изабраних тема  

 16.03.  Дискусија резултата колоквијума – рад са ментором 

6  20.03.  Гостујуће предавање 

 23.03.  Рад на мастер тези – рад са ментором 

7  27.03.  Рад на мастер тези – рад са ментором 

 30.03.  Рад на мастер тези – рад са ментором 

8  03.04.  Одбрана мастер теза – менторска комисија 

 06.04.  Дискусија резултата мастер теза - рад са ментором 

9  10.04.  Мастер пројекат: Израда концептуалних идеја - рад са ментором 

 13.04.  Нерадни дан (Велики петак)  

10  17.04.  Израда концептуалних идеја - рад са ментором 

 20.04.  Рад на дефинисању и разради мастер пројекта – рад са ментором 

11  24.04.  Рад на дефинисању и разради мастер пројекта – рад са ментором 

 27.04.  Рад на дефинисању и разради мастер пројекта – рад са ментором 

12  01.05.  Нерадни дан (1. мај) 

 04.05.  Рад на дефинисању и разради мастер пројекта – рад са ментором 

13  08.05.  Колоквијум – Радионица са консултантима: Провера концепата мастер 

пројеката 

 11.05.  Разрада мастер пројекта – рад са ментором 

14  15.05.  Разрада мастер пројекта – рад са ментором 

 18.05.  Разрада мастер пројекта – рад са ментором 

15  22.05.  Разрада мастер пројекта – рад са ментором 

 25.05.  Разрада мастер пројекта – рад са ментором 

  




