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Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета- Упознавање студента са глобалним проблемима данашњице насталих као последица
неодрживе људске потрошње, принципима и механизмима у управљању животном средином на микро,
мезо и макро нивоу.
Исход предмета - Способност препознавања „алата“ и разумевање значаја њихове примене од стране
надлежних институција у управљању животном средином. Савладана основна знања о начинима и
могућностима управљања животном средином од стране организација-индустријског сектора.
Садржај предмета
Теоријска настава- Интеракције човек-животна средина. Стање животне средине и препознавање
проблема у 21. веку. Плански, законски, економски и инструменти за мониторинг и евалуацију
управљања животном средином. Индикатори и ДПСИР оквир. Превентивне мере заштите животне
средине. Интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине. Процена утицаја на
животну средину. Управљање удесима. Управљање животном средином у организацијама. Еколошки
маркетинг и пропаганда.
Практична настава- Примери деградације животне средине као последица активности савременог
људског друштва. Симулација “ecological footprint”, мера деградације екосистема људском делатношћу
(вода, ваздух). Разрада кључних елемената израде локалног акционог плана. Симулације примене
економских метода израчунавања користи од примењених мера смањивања негативног утицаја на
животну средину. Методе примене индикатора животне средине. Примери примене инструмената у
управљању животном средином од стране организације-индустријског сектора (процена животног
циклуса производа).
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Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
5 (75)
3 (45)
АВ 2 (30)
Методе извођења наставе- Предавања, семинарски рад и консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

40

практична настава

5

усмени испт

20

колоквијум-и

20

урађен и одбpaњен семинарски рад

10

