
Студијски програм: Основне академске студије ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Назив предмета: Социјална екологија 

Наставник: др Тодоровић Лука, ванредни професор 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са парадигмом новог погледа на свет као нове хармоније човека, друштва и природе. Циљ овог 
предмета је разумевање генезе односа између друштва и животне средине, као и утицаја друштвеног 
развоја на животну средину, и схватање да без решавања друштвених проблема нема трајног и суштинског 
решавања проблема животне средине. У контексту координате класичне социологије (које су постављене 
од Конта, Маркса, Диркема и Вебера) чини се корак за нове интерпретације, чак до нивоа научне 
провокације и покушаја да се упре прст на „велика питања“ савременог света. 
 

Исход предмета  
Оспособљеност студената за свестрано разумевање света око себе и откривање узрока који нису често 
видљиви у манифестацијама, као и за промишљање последица и повезивање потреба за развојем са 
потребом и (нужношћу) за очувањем природних ресурса, односно очувањем неопходне еколошке 
равнотеже на планети Земљи. 
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет социјалне екологије и њен однос према другим наукама. Однос социологије и екологије. Природа 
човека: потребе, вредности, интереси. Однос друштва и природе: социјални систем и екологија. Култура и 
начини живота у модерном друштву. Цивилизација. Процеси глобализације и животна средина. 
Комуникација и друштво. Етичка теорија и животна средина. Дубинска екологија и екозофија. Религија и 
животна средина. Промена друштвено-економског система и нови поглед на свет.  
Практична настава  
Садржај предмета је тако конципиран да буде кореспондентан са савременим захтевима учењана 

примењеним студијама као и са садржајима наставе савремене социологије. У свакој теми се спаја 

теоријски фундус и актуелне друштвене рефлексије, односни покушава се пронаћи средина између 

"старих" и "нових" теорија.  Темом (блоком) студент се уводи у материју и отвара могућност за бављење, 

изучавање теме која га посебно интересује. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава кроз предавања уз презентације и мултимедијалне прилоге (видео снимци страних 
предавача, играни документарни филмови, студијске посете, истраживачки прилози и др). Студенти се са 
својим прилозима укључују у ток наставе са елаборацијом конкретних питања, или пак отварањем нових 
питања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 30 усмени испт 20 

есеј 20 ..........  

 

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

