
Студијски програм: Основне академске студије ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Назив предмета: Еколошка етика 

Наставник: др Тодоровић Лука, ванредни професор; др Гордић Александар, доцент  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте да студентима пружи јасан, систематичан и обухватан увод у философске и практичне 
проблеме који леже у основи еколошко-етичких питања, да објасни настанак, међусобно разликовање и 
практични значај етичких теорија чијим елементима друштво одговара на еколошко-етичке проблеме, да 
студенте подстакне на одговорни плурализам мишљења у сфери примењености етике на пољу заштите 
животне средине у смислу импликација антропоцентричног, екоцентричног и биоцентричног приступа, а у 
циљу дубинског разумевања особености еколошке етике. 
 

Исход предмета  
Оспособљавање студената за правилно разумевање предметности еколошке етике, етичких традиција и 
теорија, разумевање места еколошке етике у генези односа друштва према животној средини природи 
уопште, као и проблема и изазова са којима се суочава у философским расправама и у практичној примени. 
Такође, студенти бивају оспособљени да самостално и објективно препознају, прате, истражују и тумаче 
кроз принципе закона повезаних судова еколошко-етичке проблеме и питања од значаја за бављење 
заштитом животне средине и одрживим развојем. 
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам етике. Појам, предметност и циљеви еколошке етике. Наука и етика. Философија и етика. Кратки 
историјат мотива настанка еколошке етике у свету и код нас. Етичке теорије: етички релативизам, 
традиција природног права, телеологија, утилитаризам, деонтологија – етика дужности и права, религиозна 
еколошка етика. Појам одговорности. Појам истине у еколошкој етици. Антропоцентрична етика. 
Екоцентрична етика. Биоцентрична етика. Појам вредности: инструментална, вредност per se, интринсична 
вредност. Појам холизма. Зашто штитити угрожене врсте? Појам карактера. Етика земље. Дубинска 
екологија. Еколошка етика и социјална екологија. Еко-философија. Појам еколошке правде. Етика 
еколошких покрета. Еколошки прагматизам. Шта дугујемо будућим генерацијама? Однос етике према 
технолошким решењима еколошких проблема. Еколошка етика и медији. Изазови 21.века пред еколошком 
етиком. 
Практична настава  
Дебате на еколошко-етичка питања и теме од значаја за разумевање предметности еколошке етике. 
Аудиовизуелне вежбе – приказивање мултимедијалних форми са еколошко-етичким садржајем и њихово 
тумачење у групи и појединачно у облику есеја. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 1 (15) 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиовизуелне вежбе, семинарски рад, усмени испит. Практичан рад у виду спремања и 
учествовања у дебатама на еколошко - етичка питања. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испт 50 

практична настава 30   

семинар 10   

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Luka-Todorovic.pdf
https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Aleksandar-Gordic.pdf


 


