
Студијски програм: Основне академске студије ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Назив предмета: Глобална екологија 

Наставник: др Драшковић Божо, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са глобалним проблемима, принципима и критеријумимаглобалног система животне 
средине,  интегрисања питања животне средине и развоја на хоризонтима  политике и економије, 

планирања и управљања, као и потребе новог погледа на свет и опстанак људи на Земљи у што 
потпунијем разјашњавању човековог односа према самом себи и његовог односа према природи. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената да разумеју комплексност и алармантност глобалних проблема 
садашњице и њиховог одражавања у будућности.  Упоређивањем промена на Земљи кроз 
историју цивилизације и промена у животној средини уназад неколико миленијума, а посебно 
током последњих неколико векова, разумеће динамику и врсту природних промена и промена 
наметнутих људском активношћу.   
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Глобализација појам, настанак и трендови развоја; Међународна сарадња и еколошка безбедност; 
Филозофија живота и глобалне еколошке вредности; Појам и основне карактеристике глобалне 
културе; Глобализација као чинилац економске и еколошке деструкције; Извори угрожавања, 
стабилности и безбедности људске заједнице; Идеологизација савремених процеса глобализације 
и транзиције; Дискурс одрживог развоја у међународним односима; Одрживи развој као глобални 
вредносни оквир; Европа у процесу глобализације и глобалних еколошких трендова; Модели 
одрживог развоја у процесима глобализације; Глобални политичко-економски оквир одрживог 
развоја; Утицај глобализације на еколошке трендове у Србији 

Практична настава  
Сагледавање  глобалних проблема кроз анализе промена у начину живота, (тако што ће се 
израчунавати еколошки отисак и дневна потрошња воде, затим водити дебате на теме различитих 
облика загађивања средине, разматрати заступљеност еколошких проблема у медијима и сл.). 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Предавања базирана на MS Power Point презентацијама, аудиовизуелне вежбе и дискусије на задате теме, 
проблемска анализа документарних и играних филмова,  посебно тзв. футуристичких, који обрађују 
сценарија будућности.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 20 усмени испт 20 

колоквијуми (2х10) 20 ..........  

 

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Bozo-Draskovic.pdf

