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Циљ предмета 

Студенти треба да усвоје нова и прошире постојећа знања о појму, садржају и значају 
разумевањаеколошке и климатске безбедности као горуће темекако у светским оквирима тако и у 
Србији. С обзиром на то да климатска безбедност изазива велико интересовање академске 
заједнице, јавности и политичких актера,кроз мултидисциплинарни приступ студенти ће се 
упознати сањенимнајважнијим аспектима. То се нарочито односи нарањивост и очувањевиталних  
ресурса као што су водни ресуси и ресурси хране, исправност ваздуха,климатске пројекције, 
миграције, политичке и социјалне аспекте, мере ублажавања и адаптације, као и здравље 
становништва.  
Исход предмета  

Након завршетка студија студент треба да буде способан да: идентификује природне и 
антропогене покретаче климатских промена; oпишe утицаје климатских промена на 
пољопривреду, водне ресурсе, исправност ваздуха и здравље људи;  разуме уобичајене моделе и 
сценарије климатских промена; упореди различите стратегије ублажавања климатских промена и 
опције политике климатских промена; разуме еколошке, социјалне и економске аспекте утицаја, 
адаптације и ублажавања на глобалној и локалној скали; процени политику климатских промена и 
потребу за друштвеним променама нарочито у светлу не само климатских промена него и 
пандемије 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Климатске промене и рањивост антропогених и природних система• историја климатских 
промена и климатскe пројекцијe у овом веку• безбедност воде •безбедност хране: аграрна 
трансформација• исправност вазудха •миграције у контексту климатских промена(и јавно 
здравље)• неједнакост полова, климатске промене, мир и безбедност• утицај климатских промена 
на мир и безбедност • климатске промене, миграције и био-безбедност у случају пандемија типа 
COVID-19• безбедност хране и COVID-19• иновативни начини у промовисању здравог земљишта, 
отпорности усева и безбедне воде•климатске промене и границе политичке екологије • практични 
и политички одговори у смањењу и управљању ризицима и мерама у решавању узрока• мере 
адаптације• мере да би се избегле катастрофалне промене у смислу креирања отпорних заједница• 
пораст климатског (не)радикализма• импликације Париског споразума за ублажавање климатских 
промена у Србији• прилагођавање климатским променама и локални ангажман •климатски 
безбедносни ризици урбане средине• утицај индустрије на климатске промене • изазови 
савремених технологија •обновљиви извори енергије •употреба нових технолгија у циљу 
ублажавања климатских промена. 
 
Практична настава 
Аналитика података у процени ризика климатске безбедности 
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Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 4 Студијско истраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Предавања, практична настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 30 

практична настава и 
презентације 

20 усмени испт  

Eсеј 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


