Повик за учество на студенти на
Летната школа на Архитектонскиот
факултет во Скопје, при Универзитетот
Св. Кирил и Методиј во Скопје
Архитектонскиот факултет Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, од
5 до 9 септември годинава ќе ја одржи Меѓународната летна школа во рамки на
Истражувачкиот проектот: SoCoN – Социјална кохезија во урбаните населби,
финансиран од DAAD – Германска академска служба за размена.
Проектот SoCoN има за цел да истражи, преку компаративна анализа на партнерите од
Албанија, Германија, Грција и Северна Македонија, до кој степен актерите на
граѓанското општество ја преземаат одговорноста за „нивното“ соседство. Конкретно,
партнерите во SoCoN сакаат да го истражат влијанието на мали иницијативи на
граѓанското општество за обликување на јавни простори и да понуди одговори на тоа:
Кои се фактори на успешност и рамковни услови кои би биле релевантни и за други
градови или региони? Што можат општините и другите актери да научат едни од
други?
За време на Летната школа во Скопје ќе работат 25 студенти, од сите универзитетипартнери, на истражување различни видови на граѓански ангажман. За таа цел ќе се
одржат различни предавања, работилници и дискусии со актери. Учениците ќе работат
на зададените задачи кои се однесуваат на заедничка акција на терен, со вклучување
на жителите од избраното соседство и други заинтересирани граѓани и граѓански
иницијативи. Резултатите ќе бидат претставени заеднички и презентирани пред
соседството и сите заинтересирани, со завршни презентации и публикација. Студените
за нивното учество во Летната школа ќе добијат потврда за учество.
Повикот за учество се однесува на сите студенти од Архитектонскиот факултет во
Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје, без котизација. Бројот на
студенти кои можат да учествуваат е 5 (пет).
Заинтересираните студенти можат да испратат свое CV и мотивациско писмо (макс. 1
страница) до проф. д-р Дивна Пенчиќ, pencic.divna@arh.ukim.edu.mk, и асист. м-р
Елена Андонова, andonova.elena@arh.ukim.edu.mk, до 25 август 2022.
Изборот на учесниците ќе биде по принципот „прв пријавен-прв избран“.
Дополнителни информации за истражувачкиот проект SoCoN може да се најде на:
https://srp.raumplanung.tu-dortmund.de/en/research/current-projects/socon/.

