
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Социјална и политичка екологија

Број ЕСПБ: 6
Статус предмета: Изборни

Услов:
Циљ предмета
Настава из курса Социјална и политичка екологија обухвата проучавање социо-еколошких проблема савремених 
друштава. Социјална и политичка екологија анализира друштвену и политичку реалност и посебно савремене 
еколошке проблеме са становишта њихове повезаности и условљености од политичких процеса и појава. Еколошки
проблеми се изучавају и као друштвени проблеми али и као специфични политички проблеми. То подразумева да се
студент у току студија обучава да препозна, анализира и истражује улоге субјеката политичког живота у стварању
и у решавању савремених еколошких проблема. Социјална и политичка екологија пружа студентима основна 
сазнања о низу основних категорија , као што су: проблеми загађивања и еколошке кризе, узроци еколошке кризе,
политичко питање употребе и експлоатације природних ресурса, етички аспекти екологије и производње генетски 
модификованих организама, екологизам као политичка теорија.
Исход предмета
Као резултат рада на курсу студенти ће бити оспособљени да препознају савремене еколошке проблеме који су 
проузроковани политичким процесима и појавама, као и да идентификују њихове узроке, последице и начине 
решавања истих. У том контексту настава на курсу обезбеђује да студенти узму активно учешће критички 
промишљајући савремене социо-еколошке проблеме имајући у виду њихову сложеност и међусобну условљеност од
других друштвених проблема. Осим тога настава ће омогућити студентима проширење класичних погледа на 
еколошку кризу уз истовремено подстицање њиховог активног учешћа у настави и подизање нивоа њихове 
еколошке свести.

Садржај предмета

Литература
а) основна: Марковић Ж. Данило, Социјална екологија, 5. прерађено и допуњено изд., Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 2005. стр. 53-86; 165-171: 254-258;271-290; 297-330; 337-384; 395-405; Надић Дарко,
Партије Зелених у Европи, Београд, 2005. стр. 9-63; 81-115; 171-189; 196-202; Надић Дарко, Екологизам и 
еколошке странке, Службени гласник, Београд, 2007. стр. 3-120; Надић Дарко, Еколошка политика Европске уније,
скрипта, Београд, 2006. стр. 1-50; Ђукић Петар, Павловски Миле, Екологија и друштво, ЕКО центар, Београд, 1999.
стр. 75-117
б) допунска: Надић Дарко, Еколошко образовање политиколога, у Зборнику радова: Човек и радна средина. 
Заштита радне и животне средине у систему националног и европског образовања, Факултет заштите на раду, Ниш,
2005. стр. 467-475; Схива Вандана, Свет на ивици, у Хатон Вил, Гиденс Ентони (Прир.), На ивици разума. Живети 
са глобалним капитализмом, Плато, Београд 2004. стр. 148-170; Енгдахл, Wиллиам Ф., Сјеме уништења. 
Геополитика генетски модификоване хране и  глобално царство, Детецта, Загреб, 2005. стр. 15-31; 221-239; 
Енгдахл, Wиллиам Ф., Стољеће рата. Англо-америчка нафтна политика и нови свијетски поредак, АГМ, Загреб, 
2004. стр. 219-251; Мyерсон Георге, Екологија и крај постмодерне, Наклада Јасенски и Турк, Загреб, 2002. стр. 7
-20; 63-76; Бек Улрих, Ризично друштво, Филип Вишњић, Београд, 2001. стр. 31-75

Методе извођења наставе:
Предавања. Радионице.

Оцена знања
активност у току предавања 10; усмени испит 40; писани испит 30; семинари 20

др Надић П. Дарко

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:вежбе: СИР:

Наставник:

4

Теоријска настава: Социјална и политичка екологија. Настанак и развој. Предмети проучавања
Екологија као субверзивна делатност и као критика индустријске цивилизације. Еколошка криза.
Глобални карактер еколошких проблема и еколошке кризе. Еколошка култура. Еколошка свест и еколошко 
образовање. Еколошки тероризам. Еколошка („Зелена“) политичка мисао. Еколошки политички активизам. 
Економија и екологија. Основни приступи решавању еколошких проблема.
Национална еколошка политика. Еколошка политика Србије. Еколошка политика Европске уније.
Међународна (глобална) еколошка политика. Одрживи развој.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


