
НОВ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДЕПАРТМАНА ЗА УРБАНИЗАМ

Студијски програм Интегрални урбанизам је посебно развијен за 
студенте који желе да наставе каријеру у области урбаног и просторног 
планирања и урбаног дизајна. Студијски програм је прилагођен новој 
улози стручњака у планирању и обликовању градова, у окружењу које 
пролази кроз велике промене урбаног развоја земље у транзицији, 
измењеном институционалном и културном оквиру савремених 
градова, и истовремено конципиран по узору на водеће 
европске факултете.

Студијски програм је компатибилан са основним, као и мастер
академским студијама сродних факултета у земљи и иностранству,
што омогућује лак трансфер студената са других факултета.

Студијски програм је тренутно у поступку повезивања са Европским
мастер програмом European Master in Planning & Policies for
Cities, Environment and Landscape у сарадњи са факултетима из
Венеције, Алгера, Барселоне, Ђироне и Лисабона. Укључивање
студијског програма Интегрални урбанизам у Европски мастер
програм ће омогућити студентима боравак и размену идеја и
искустава на факултетима у оквиру програма.

Студијски програм је акредитован према Одлуци Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета бр. 612-00-52/2011-04.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТЕЧЕНЕ ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА

На прву годину се уписује 32 студента.
Услов за упис на прву годину су завршене основне 
академске студије архитектуре, или сродних области, као на 
пример просторно планирање, туризам, економија, 
социологија, право, пејзажна архитектура, дизајн, саобраћај, 
грађевина, менаџмент и остварено најмање 180 ЕСПБ. 
Други степен академских студија могуће је уписати као 
наставак основних студија (први степен), након завршених
мастер студија из других области или након одређеног 
периода праксе.

Студент стиче знања и вештине за рад у пракси у органима
државне управе, институцијама у јавном, приватном и трећем
сектору. Студент је оспособљен за израду и спровођење
урбанистичких и просторних планова, пројеката, студија,
стратешких и акционих планова, истраживачких пројеката и
пружање консултантских услуга у области урбанизма.
У тренутним условима променљивог тржишта рада и све
израженијим потребама струке за специјализованим профилима
у области урбанизма, студијски програм омогућава кандидатима
већи избор занимања, професионалну квалификацију - основ
за лиценцу самосталног урбанисте или планера Инжењерске
коморе Србије. Студијски програм је отворен и за кандидате
који желе да наставе академско образовање после
професионалног ангажовања.

I II ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

КОМЕ ЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НАМЕЊЕН

ЗВАЊА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Значај и релевантност урбанизма као дисциплине у свету расте, а
интегрални приступ постаје окосница начина размишљања и деловања
у простору. Пред будућим студентима је изазов савладавања
проблема и одговора на просторна, техничка, друштвена и друга
питања значајна за урбано и просторно планирање и урбани дизајн.
Стога студијски програм има за циљ да будуће урбанисте обучи
вештинама за ефективну, ефикасну и естетски задовољавајућу
организацију и експлоатацију урбане средине у динамичном окружењу
са великим последицама по процес урбанизације.

Студијски програм је намењен студентима који
желе да развију критичку свест о планерским проблемима и да стекну
разумевање актуелног приступа урбаном и просторном планирању и
урбаном дизајну у Србији, земљама ЕУ и региону.
Настава омогућава формирање високообразованих кадрова који ће бити
компетентни и конкурентни у савременом пословном окружењу.
Укључивање студената различитих, раније стечених образовних профила,
допринеће непосредном интегрисању струка и знања у процесу
образовања и учврстити интегрални приступ као платформу.

Укупно трајање студија је две године у обиму од 120 ЕСПБ.
Након друге године студија и остварених 120 ЕСПБ студент
стиче диплому Мастер инжењер урбанизма и регионалног 
развоја - Маст. инж. урб. и рег. разв.
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КОНТАКТ

Руководилац студијског програма 
Доц. др Марија Маруна
кабинет: 2 45
integralni.urbanizam@arh.bg.ac.rs 
телефон: + 381 11 321 874 5

Шеф колегијума студијског програма 
Доц. др Ксенија Лаловић

Секретар студијског програма 
Асс. др Ана Перић

Архитектонски факултет 
Универзитет у Београду 
Булевар к раља Александра 73/ II 
11000 Београд
тел:    ( +381 11) 32 25 254 
факс: ( +381 11) 33 70 193
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sЛИСТА ПРЕДМЕТА

1. СЕМЕСТАР
Савремени урбани феномен
Савремени урбанистички концепти
Методе и технике истраживања
Семинар 1
Интегрална анализа територије
Урбани маркетинг и менаџмент
Изборни предмет 1

2. СЕМЕСТАР
Теорија урбаног дизајна
Одрживи урбани развој
Методологија урбаног дизајна
Семинар 2
Интегрални пројекат 1
Урбана истраживања кроз ГИС
Изборни предмет 2

3. СЕМЕСТАР
Теорија планирања 
Урбани простор као јавно добро
Методологија планирања
Урбана регулатива
Интегрални пројекат 2
Комуникација и сарадња у планирању
Изборни предмет 3

4. СЕМЕСТАР
Мастер теза
Мастер пројекат
Стручна пракса


	Page 1
	Page 2
	pamflet cirilica spolja pdf.pdf
	Page 2




