
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М4.2 Мастер теза  
МАСУ_М4.2.1 Мастер теза 1, Александра Б. Ступар 
МАСУ_М4.2.2 Мастер теза 2, Јелена А. Живковић 
МАСУ_М4.2.3 Мастер теза 3, Маруна Л. Марија 
МАСУ_М4.2.4 Мастер теза 4, Ксенија Ж. Лаловић 
МАСУ_М4.3.5 Мастер теза 5, Бисерка Ч. Митровић 
Наставник: Јелена А. Живковић, Ксенија Ж. Лаловић, Маруна Л. Марија, Александра Б. Ступар, Бисерка Ч. 
Митровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: положени сви предмети на мастер академским студијама 
Циљ предмета 
Циљеви предмета су упознавање студената са процесом рада на изради истраживачких пројеката као и 
успостављање теоретских и методолошких основа појединачних завршних мастер пројеката.  
Исход предмета  
• Оспособљавање студената за самосталан истраживачки рад кроз примену стечених знања у конципирању 

истраживања у области урбанизма.  
• Развој способности логичког расуђивања, обликовања хипотеза, уређивања информација и извођења 

закључака  
• Оспособљавање студената за презентацију истраживачког рада 
Садржај предмета 

Мастер теза је предмет на коме се студенти обучавају за самостално истраживање, упознају са различитим 
приступима и методама истраживања, конвенцијама референцирања и облицима презентације истраживачког 
рада.  
Теоретска настава обухвата: анализу стања у области истраживања, преглед актуелних тема/проблема у 
области истраживања, план активности током истраживања, основе истраживања литературе, основне 
методолошке приступе истраживању, основне методе прикупљања података,  приступе анализи, 
интерпретацији и презентацији резултата истраживања 
Рад на предмету подразумева  самосталан истраживачки рад у одабраној тежишној области у оквиру које 
студент бира и дефише тему, врши преглед различитих теоретских приступа и досадашњих истраживања теме, 
обликује теоретски 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 теоретским и 
практичним проблемима урбаног развоја. Пројекат истраживања одражава интегрални приступ истраживању 
теме. 
Литература 
Избор литературе зависи од  теме истраживања. 

Број часова активне наставе Теоријска настава:   5 Практична настава:   0 
Методе извођења наставе 
Мастер теза се реализује кроз предавања, истраживачки рад студента и менторски рад.Мастер теза се 
презентује и брани пред комисијом. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испит  
колоквијум-и 30 мастер теза 70 
семинар-и    
 


