
 
Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму основних академских студија 

Студијски програм: Основне академске студије - ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА 
Назив предмета: РАДНА ПРАКСА 
Наставник/наставници: Наставници који учествују на студијама 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Уписан четврти семестар студија 
Циљ предмета 
Стицање елементарног радног искуства и применљивих, практичних знања и вештина из области 
пејзажне архитектуре ради иницијалне оспособљеноси студената за рад у пракси и примену практичних 
сазнања у даљем стручном образовању. 
Исход предмета  
Стицање вештина рада и искуства у радној пракси. Разумевање позиције струке у делатностима 
уређивања простора. Разумевање диференцијације различитих области струке у којима делује у пракси 
кроз различите организације и предузећа. Повезивање претходно усвојених теоријских знања и вештина 
са сопственим практичним искуствима стечених кроз практичан рад, као и стицање практичне основе за 
даље стручно образовање. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
(-) 
Практична настава  
Подразумева активно учешће студената у следећим облицима практичног стицања знања: 
- рад на терену, односно на објектима пејзажне архитектуре ради упознавања са биљним материјалом, 
структуром зелених простора, типовима земљишта, типовима фитоценоза, типовима објеката пејзажне 
архитектуре, типовима предела и сл; 
- рад у професионалним организацијама ради упознавања са практичним делатностима у оквиру 
различитих области струке; 
Литература  
(-) 

Број часова активне наставе Теоријска настава:/ 
Практична настава: 
90 (остали часови) 

Методе извођења наставе 
Професионална пракса 1 се изводи током 4. семестра студија, као радна пракса. 
Практичан рад се обавља: у наставним базама Факултета, на терену у оквиру објеката пејзажне 
архитектуре, у институцијама, организацијама и предузећима са којима Факултет има потписан уговор. 
Студенти током праксе воде дневник професионалне праксе, који након обављене праксе бране пред 
наставницима задуженим за праксу. Непосредно радно ангажовање студената износи 80 сати, а за 
припрему и одбрану дневника праксе је одређено 10 сати. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току извођења праксе 10 Одбрана Дневника 
професионалне праксе 30 

дневник професионалне праксе 60   
 
 
 
 


