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Предмет је усмерен на два основна циља:
- упознавање са теоријским и практичним средствима за разумевање улоге урбанистичког планирања у
обликовању савремених градова
- оспособљавање за употребу теоријских знања у решавању практичних проблема у урбанизму.
Као посебни циљеви се издвајају:
- критичко промишљање различитих облика урбанистичке интервенције
- идентификација фактора који утичу на промену природе планирања у савременом глобалном друштву.

теоријска и
практична
настава:

Теоријска настава:
- Актуелни проблеми у развоју градова и решења која пракса планирања нуди;
- Упознавање са местом и улогом планирања у изградњи градова;
- Разумевање система и процеса планирања у одређеном друштвено историјском и културном контексту;
- Упознавање са различитим моделима усмеравања развоја градова и њиховим практичним апликацијама;
- Планирање у развијеном свету, у земљама у развоју и у постсоцијалистичким земљама;
- Место урбанистичке интервенције у процесу одлучивања о просторном развоју;
- Процес одлучивања- политички, институционални, одлучивање о просторним, инфраструктурним и
технолошким интервенцијама;
- Процес и производ планирања;
- Разумевање различитих улога урбаниста у друштву;
- Етичка основа урбанистичке професије: проблем јавног интереса.

метод извођења
наставе:

Рад на курсу је усмерен на дебате теоријских извора и посебних случајева праксе планирања. Од студената
се очекује припрема за сваки час и активно учешће у дискусијама.
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исходи
предмета:

- Оспособљавање за критичко промишљање различитих облика урбанистичке интервенције;
- Упознавање и идентификовање фактора који утичу на промену природе планирања у савременом
глобалном друштву;
- Упознавање са алтернативним облицима стручног рада;
- Стварање артикулисане личне позиције у односу на професију.
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опис тематских једница
Савремени концепти управљања урбаним развојем
Урбанистичко планирање и управљање урбаним развојем
Урбани развој и стратешко одлучивање
Рационални и колаборативни модел планирања
Пост-социјалистички контекст урбаног развоја Србије
Однос централног и локалног нивоа у управљању урбаним развојем
Политике урбаног развоја
Институције урбаног развоја
Друштвени актери урбаног развоја
Легислативни оквир урбаног развоја
Плански оквир урбаног развоја
Инструменти урбаног развоја
Јавна дебата у процесима креирања политика урбаног развоја
Извори финансирања
Позиција планерске струке у урбаном развоју

