Студијски програм/студијски програми :
Урбана обнова, градови у новом миленијуму
Врста и ниво студија: Специјалистичке академске студије
Назив предмета: Обнова савремених метропола
Наставник: проф др Ева Ј. Ваништа Лазаревић и проф мр Петар М. Арсић
Статус предмета: обавезни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Продубљивање знања, разумевања и вештина у ужој стручној области урбане обнове на
темељу примера, студија случаја односно узора те савладавање путем компаративних метода
најновијих достигнућа и примењивање истих на наше подручје.
Исход предмета
Очекује се да завршени студент специјалистичких студија „Урбана обнова“, курса „Обнова
савремених метропола“:
- буде у стању да примени продубљена знања у делимично новом или непознатом окружењу
- да буде способан за тимски рад/ мултидисциплинарни - а због сложености области
- да поседује повећане способности да интегрише научена знања и вештине те да доноси
закључке
- да буде свестан дугорочне друштвене и етичке одговорности у струци
- да схвати важност праћења и усвајања новина, те да на јасан начин пренесе закључке
широј јавности
Садржај предмета
Садржај предмета се односи на савладавање знања из стратегије урбане обнове. Разматрају
се покретачи урбане обнове. Уочава се важност финансијске подлоге из које се финансира
обнова и њене непосредне везе са политиком и приоритетима поједине државе. Проучава се
принцип оснивања Агенција на државном нивоу са јединственим циљем обнове града.
Сагледава се ланац односа и одговорности од државног врха и локалних власти, преко
учесника у урбаној обнови до корисника, циљних група и девелопера. Уочавају се најановији
односи трећег сектора и корпорација као и плејаде експерата из различитих области.
Литература
Уџбеник: Ева Ваништа Лазаревић „Обнова градова у новом миленијуму“, Београд 2003.
и библиографија наведена у уџбенику

Број часова активне наставе
Предавања: 4

Вежбе: 0

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Методе извођења наставе
Екс катедра, у комбинацији за интегративним делом
Оцена знања (максимални број поена 100)
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