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Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 7.0
Услов:
Циљ предмета:
Стицање релевантних знања о међусобној условљености глобалних људских активности и промена до
којих оне доводе у животној средини. Осим тога циљ је да студенти стекну знања о међузависности
субјеката међународних односа, економским, политичким и социолошким аспектима заштите животне
средине.
Исход предмета:
Разумевање карактера еколошких проблема и разлога због којих је неопходан глобални приступ у
њиховом проучавању, истраживању и решавању.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Кроз садржаје предмета студенти ће се упознати са основним процесима у животној средини, теоријама
развоја и животне средине, основним елементима и применом концепта усклађеног (одрживог) развоја,
природом и формом глобализације и утицаја на животну средину. У оквиру предмета значајна пажња се
посвећује релевантним знањима о стратешким правцима развоја система заштите животне средине,
економским аспектима усклађеног (одрживог) развоја, јавној политици и правној регулативи заштите
животне средине, као и социолошким аспектима глобализације и заштите животне средине.
Практична настава:
Детаљна разрада појединих опасности које имају глобални карактер и упознавање са међународном и
националном правном регулативом у овој области.
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Број часова активне наставе:
Теоријска настава: 4/60
Практична настава: 2/30
6/90
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, радионице-обрада и одбрана тематских семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
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