
Студијски програм: Мастер академске студије Управљање ризицима у животној средини (МАСУРЖС) 
Назив предмета: Амбијентална екологија Шифра предмета 6U1AEK 

Наставник: др Владица Ристић, ванредни професор 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање са тенденцијама простора, као развојном фактору. Начин организације 

икоришћења простора. Сагледавање међузависности сложених система као што су простор, природа, урбана и 
рурална средина, разумевање основних процеса, појава и конфликата који се тичу коришћења и заштите 
екосистема, природних и створених ресурса, развоја и уређења урбаног и руралног простора. Акценат је на 

сагледавању трошкова, развоја урбаних и руралних подручја и очувања њихових екосистема. Изучавање 

методологије амбијенталне екологије. Анализа и дискусија на примерима планске документације. 
Исход предмета: У практичном смислу предмет омогућава студентима усвајање основних појмова о 
амбијенталној екологији. Разумевање улоге и процеса схватања урбаних и руралних екосистема. Артикулисање 
и презентацију интереса очувања стабилности урбаних и руралних екосистема у изградњи и уређењу урбаних и 
руралних насеља и њиховог окружења. примене проблемског и интегралног приступа у планирању и 
имплементацији одрживог развоја урбане и руралне средине. 

Садржај предмета  
Теоријска настава:  

Простор као предмет проучавања у архитектури и урбанизму, еколошки концепт простора, појам урбанизма и 
града, зонирање градова, органска структура савремених градова, рурални простори, основне карактеристике 
руралних средина, рурална инфраструктура и супраструктура, рурални развој, урбана екологија, земљиште, 

вода, ваздух, клима и климатске промене у урбаним екосистемима, еколошки отисак урбане средине, адаптација 
урбане средине на климатске промене, рурални простор и развој руралне средине, еколошки чиниоци у руралној 
средини, агроеколошки системи и агроеколошко зонирање. 
Практична настава: 

Примери и дискусијама о наставним јединицама. Интерактивни рад и индивидуални истраживачки рад 
студената у изради приступних радова. 
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Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања:  2 

(30)  

Вежбе: 2 (30)  Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:  
Методе извођења наставе 

Предавања, аудиовизуелне вежбе, два колоквијума, писмени испит. Интерактивна настава кроз предавања и презентације и 
анализе студије случаја и симулационе радионице на тему различитих облика еколошких ризика.  
Интерактивна настава кроз предавања и презентације  и практична настава кроз симулације израде процене утицаја на 

задатом примеру и учестовање у јавним расправама процене утицаја на животну средину.   
Оцена знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у токупредавања 10  Семинарски рад 20  

практична настава 30  Усмени испт 20  

колоквијум-и              (2х10) 20  ..........   

 

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

