
7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)
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2

3
4
5
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8

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
3 1

Методе
извођења

поена Завршни испит поена
5 писмени испит
10 усмени испит 30
50
5

Кундачина М. ,, Чиниоци еколошког васпитања и образовања ученика,, Учитељски факултет у 
Ужицу, 1998.

Заштита животне средине

Завршене струковне студије
Број ЕСПБ

Изучавањем специфичних односа друштва, природе и човека и његове животне средине у 
контексту глобалних проблема човека, студенти стичу знања, не само о очувању већ и 
унапређивању човека, као природног и друштвеног бића. 

Основне категорије екологије, Настанак и развој социјалне екологије, Предмет социјалне 
екологије, Метод социјалне екологије, Однос социјалне екологије према другим наукама, Појам 
и елементи човекове средине, Однос животне и радне средине, Квалитет живота и квалитет 
човекове средине, Појмовно одређивање еколошке кризе, Схватања о односу друштва и 
природе и решавању еколошких проблема, Социолошки аспект заштите човекове средине, 
Еколошка свест и еколошка култура, Еколошко образовање, Еколошки покрети, Социјална 
екологија и друштвени развој.

Да студенти стекну знања о узрочно последичним везама  комплесног односа друштва
и природе у коме се техничко - технолошки систем јавља као систем посредовања. 
Изграђивање свести студената о квалитету људског живота у свим његовим димензијама.

Основне категорије екологије, Настанак и развој социјалне екологије, Предмет социјалне 
екологије, Метод социјалне екологије, Однос социјалне екологије према другим наукама, Појам 
и елементи човекове средине, Однос животне и радне средине, Квалитет живота и квалитет 
човекове средине, Појмовно одређивање еколошке кризе, Схватања о односу друштва и 
природе и решавању еколошких проблема, Социолошки аспект заштите човекове средине, 
Еколошка свест и еколошка култура, Еколошко образовање, Еколошки покрети, Социјална 
екологија и друштвени развој.

практична настава
колоквијуми
семинари

др Емилија Ђикић-Јовановић

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербални -монолошке, дијалошке, монолошко - дијалошке, консултације.

Литература
Марковић Д. ,, Социјална екологија,, Завод за уџбенике и наставна средства,, Београд, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Павловић В. ,, Друштвени покрети и промене,, Службени гласник  Београд, 2006.

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија
Назив предмета

др Емилија Ђикић-ЈовановићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Надић Д. ,, Партије зелених у Европи,, Београд, 2004.
Милтојевић В. ,, Еколошка култура,, Ниш, 2005.
Блох Е. ,, Принципи наде,, Загреб, 2002. 

Мастер струковне студије II степена
Социјална екологија

Броновски Ј. ,,Осећај будућности,, Москва, 2000.  

Андевски М. ,, Увод у еколошко образовање,, Универзитет у Новом Саду, 1997.


