
Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму основних академских студија 
Студијски програм: Основне академске студије - ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА 
Назив предмета: ТЕХНОЛОШКО-ОРГАНИЗАЦИОНА ПРАКСА 
Наставник/наставници: Наставници који учествују на студијама 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Уписан осми семестар студија 
Циљ предмета 
Усвајање применљивих, практичних организационих знања и вештина у области пејзажне архитектуре 
ради стицања сопственог искуства потребног за организацију рада у пракси. 
Исход предмета  
Стицање искуства у технолошко-организационој пракси струке. Повезивање претходно усвојених 
теоријских знања и вештина са сопственим практичним искуствима стечених кроз практичан рад. 
Способност организовања послова у различитим областима струке на нивоу предвиђеном за 
дипломираног инжењера. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
(-) 
Практична настава  
Подразумева активно учешће студената у технолошко-организационој пракси у различитим областима 
струке, кроз учешће у процесима у којима се реализују делатности струке и кроз упознавање са 
остварењима пејзажне архитектуре. Активности се остварују кроз: 
- учешће у организацији израде планерске, програмске, пројектантске и техничке документације, за 
потребе изградње објеката пејзажне архитектуре, заштите природе и животне средине; 
- учешће у технологији и организацији изградње објеката пејзажне архитектуре и одржавања зелених 
површина; 
- учешће у технолошком процесу производње садног материјала; 
- учешће у стручним екскурзијама ради обиласка значајних реализованих објеката пејзажне архитектуре. 
Литература  
(-) 

Број часова активне наставе 
Теоријска настава: 
- 

Практична настава: 
90 (остали часови) 

Методе извођења наставе 
Професионална пракса 3 се изводи током 8. семестра студија као технолошко-организациона пракса. 
Практичан рад се обавља:, у комуналним предузећима, у институцијама, организацијама и предузећима 
са којима Факултет има потписан уговор, у наставним базама Факултета, на терену у оквиру објеката 
пејзажне архитектуре и на стручним екскурзијама. 
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   
 
 
 


