
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм: МАС политикологије - еколошка политика 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије  

Назив предмета: Савремене социоеколошке теорије 

Наставник (презиме, средње слово, име): Павловић Д.Вукашин, Декић М. Милован  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ:6 

Услов: 

Циљ предмета 
Циљ курса је да се  изложе и размотре најважније еколошке идеје двадесетог века које имају шири друштвени значај.  

У оквиру курса студенти имају прилику да се упознају са првим значајнијим идејама против загађења природе које су 

никле након масовне употребе пестицида у пољопривреди; затим са демографским упозорењима о попуилационој 

бомби,; као и првим идејама о еколошкој етици, то јест етици Земље. Посебна пажња се посвечује еколошким 

идејама и схватањима Римског клуба. Указује се на значај прступа дубинске екологије. У другом делу курса основне 

теме се односе на значај еколошких тема И идеја за политику И демократију. Најзад, указује се на глобални карактер 

еколошких идеја.     

Исход предмета  
Очекује се да ће након овог курса студенти поседовати не само довољна знања о савременим еколошким идејама и 

теоријама, него и да ће се оспособити за дубље разумевање сложених односа између човека, друштрва и природе. 

Главни исход учења на овом курсу је подизање капацитета студента да  схвати и разуме друштвене и политичке 

аспекте еколошких проблема. Еколошко питање се појављује за данашње и будуће генерације као најважније 

културно и политичко питање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Заштитарствои и конзервација – наслеђе 19 века; Тихо пролеће  и Дан Земље – борба против загађења; Популациона 

бомба; Етика Земље; Комонерови закони екологије; Идеје Римског клуба; Дубинска екологија; Екологија и 

демократија; Екоанархизам; Еколиберализам; Екосоцијализам; Еколошка десница; Екологија као глобална снага 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

 
Провера знања (Презентације студија случаја и студентских семинарских радова) 

 

Литература  
Ендру Хејвуд, Политичке идеологије, Завод за уџбенике и наставна средстава, 2005, стр.26 

Вукашин Павловић, Екологија, друштво и политика, (у штампи) 

 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

1 

Методе извођења наставе 

 
предавања, презентације, студија случаја 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писани испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и 15 ..........  

семинар-и 25   

 

 


