
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм/студијски програми: МАС политик. – еко.пол. 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије  

Назив предмета: Еколошка безбедност 

Наставник (презиме, средње слово, име): Арежина Р.  Вера  

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:6 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенте мастер студија упозна с постојећим сазнањима из области еколошке безбедности, 

еколошких чинилаца, еколошких стандарда и проблемима мерења еколошке безбедности. Посебна пажња биће 

посвећена проучавању различитих облика сарадње између држава и међународних организација у циљу заштите 

еколошке безбедности, као и међузависности еколошке и друштвене безбедности.  

Исход предмета  

Студенти ће се кроз теоријску наставу и студијски истраживачки рад стећи сазнања из области еколошке 

безбедности, а њихово знање би се евалуирало кроз израду радова под менторством наставника у одабраним 

подручјима истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Екологија и животна средина – појам, класификација; 2. Безбедност, угроженост, сигурност – појам; 3. Еколошка 

безбедност – појам, класификација; 4. Битни еколошки чиниоци; 5.Квалитативне и квантитативне одредбе еколошке 

безбедности и еколошки стандарди; 6. Скалирање и мерење еколошке безбедности – загађивања и експлоатације 

еколошких чиниоца;  7. Начини остваривања еколошке безбедности; 8. Еколошка политика; 9. Међузависност 

еколошке и друштвене безбедности; 10. Сарадња држава и међународних организација у циљу заштите еколошке 

безбедности; 11. Сукоби и еколошки тероризам; 12. Контрола остваривања еколошке безбедности. 

Практична настава: Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

У поступку реализације наставе свака тема ће бити демонстрирана примерима из праксе уз активно учешће 

студената. Студенти су обавезни да израде самосталан истраживачко-аналитички рад на тему из области еколошке 

безбедности. 
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Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања:  2 Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 

Консултације 

Студијски 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, студијски истраживачки рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

семинар/учешће у истраживању 30   

 


