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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 
 

II циклус студија архитектуре  
ИНТЕГРАЛНИ ДИЗАЈН: АРХИТЕКТУРА, ГРАД И ПЕЈЗАЖ 

Назив предмета Завршни рад другог циклуса студија  

Шифра 
предмета 

Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕCTS бодова 

ЗР обавезни 2 1+1 20 

Наставници др Миленко Станковић, р. професор; др Бранкица Милојевић, в. професор; др Љиљана Дошеновић, в. 
професор; др Дијана Симоновић, доцент; др Невена Новаковић, доцент; др Малина Чворо, доцент; др 
Марина Радуљ, доцент; др Тања Тркуља, доцент, др Младен Ђукић, доцент. 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Сви предмети на академским студијама другог циклуса Положене све испитне обавезе 
Циљеви изучавања предмета 
Циљ израде завршног рада је оспособљавање студената за примјену концепата одрживости и отпорности и интегралног 
приступа у истраживању и обликовању простора и усмјеравању урбаног и територијалног развоја.  
Исходи учења (стечена знања) 

- Свеобухватно познавање концепата и принципа одрживости и отпорности, разумијевање односа између два 
концепта и њихове примјене у архитектонским, урбаним и пејзажним теоријама и пројектантским рјешењима; 

- Детаљно познавање метода, тактика и алата за истраживање и анализу изграђеног окружења у различитим 
размјерама, с циљем идентификације интегрисаних архитектонских, урбаних и пејзажних пројектантских рјешења; 

- Способност критичког размишљања и уграђивања промјенљивости и сложености савременог урбаног и просторног 
феномена у јасан концептуални оквир; 

- Способност пројектовања простора кроз истраживање; 
- Способност подстисања и производње контекстуалног и флексибилног дијалог са различитим заинтересованим 

странама у процесу планирања и пројектовања; 
- Способност конципирања стратешког дизајна заснованог на сценарију и промовисања шире перспективе о 

посљедицама одлука и акција на обликовање садашње и будуће грађене средине; 
- Спсосбност развоја капацитета комуницирања и писања о процесу истраживања и пројектовања и његовим 

исходима. 
Садржај предмета 

Завршни рад представља самостални рад на примјени интегралног приступа у истраживању и обликовању урбаног простора и 
усмеравању урбаног развоја у оквиру теме дефинисане мастер тезом.  
Рад на завршном истраживачком пројекту се заснива на синтези претходно стечених знања и вјештина и подразумјева њихову 
примјену у истраживачком и практичном раду у одабраној тежишној области, у оквиру одабране теме, одређеног развојног 
контекста и дефинисаног полигона истраживања. 
Методе наставе и савладавање градива 
Доминантно самосталан рад студента у истраживању и креирању дизајна простора уз редовне консултације са одабраним 
ментором и ко-ментором. 
Литература 
Избор литературе зависи од теме истраживања. 
Облици провјере знања и оцјењивање 
Предаја и одбрана завршног рада II циклуса студија (мастер тезе). 

Похађање наставе  Семинар  Завршни испит  100 
Активност на настави  Колоквијуми  Укупно  100 бодова 
Посебна назнака за предмет 
 

Име и презиме наставника који је припремио податке: др Невена Новаковић, доцент;  

 
 




