
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М4.3 Мастер пројекат  
МАСУ_М4.3.1 Мастер пројекат 1, Александра Б. Ступар 
МАСУ_М4.3.2 Мастер прјекат 2, Јелена А. Живковић 
МАСУ_М4.3.3 Мастер пројекат 3, Маруна Л. Марија 
МАСУ_М4.3.4 Мастер пројекат 4, Ксенија Ж. Лаловић 
МАСУ_М4.3.5 Мастер пројекат 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: 16 
Услов: положени сви предмети на мастер академским студијама 
Циљ предмета 
Циљ израде мастер пројекта је оспособљавање студената за примену интегралног приступа у истраживању и 
обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја.   

Исход предмета  
• Оспособљавање студената за примену теоретских знања у реализацији конкретног задатка  у области  

урбанизма 
• Оспособљавање студента да на интегралан начин истражи и на систематичан начин презентује резултате 

истраживања одабране теме 
• Оспособљавање студента да у оквиру интегралног приступа урбаном развоју делује, односно да формулише, 

аргументовано разматра, презентује и одбрани модалитете одговора на истраживане проблеме 
• Оспособљавање студента да примењује усвојена знања у пракси 
Садржај предмета 
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 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 
теоретског и методолошког оквира дефинисаног мастер тезом.  
Литература 
Избор литературе зависи од  теме истраживања. 
Број часова активне наставе Теоријска настава:   0 Практична настава:   15 
Методе извођења наставе 
Мастер пројекат се реализује кроз вежбе, истраживачки рад студента и менторски рад. Мастер пројекат 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 пројекат 70 
семинар-и    
 


