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Циљ предмета: 
Стицање релевантних знања о међусобној условљености глобалних људских активности и промена до 
којих оне доводе у животној средини превасходно на глобалном, али и на локалном нивоу.  
Исход предмета:  
Разумевање карактера еколошких проблема и разлога због којих је неопходан глобални приступ у 
њиховом  проучавању, истраживању и решавању. Разумевање улога међународних организација под 
чијим окриљем је донет највећи број међународних уговора о заштити и унапређењу заштите животне 
средине, заштити здравља становништва и еколошких избеглица.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Кроз садржаје предмета студенти ће се упознати са основним процесима у животној средини, теоријама 
развоја и животне средине, основним елементима и применом концепта одрживог развоја, природом и 
формом глобализације и утицаја на животну средину. У оквиру предмета значајна пажња посвећује се 
релевантним знањима о утицају климатских промена на животну средину и здравље, као и на миграције, 
као концепту еколошких избеглица. У том смислу биће говора о климатским и не-климатским узроцима 
миграција, њиховим проценама, као и о стратегијама за решавање проблема еколошких избеглица и 
њиховој правној заштити. У оквиру предмета значајна пажња се посвећује релевантним знањима о 
еколошкој свести и образовању, као и и еколошком понашању. Студенти ће се упознати са факторима 
ризика проистеклим из животне средине и њиховим  неповољним утицајима на здравље људи, као и 
ефективним стратегијама за очување здраве животне средине.  
Практична настава:  
Детаљна разрада појединих облика угрожавања животне средине које имају глобални карактер и 
упознавање са међународном и  националном правном регулативом у области заштите и унапређења 
животне средине, и промоције здравља заједнице. Анализа циљева одрживог развоја у Републици Србији: 
улога министарстава и одређених независних државних органа. 
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