
 

Студијски програм: Докторске академске студије – Студије наука безбедности  

Назив предмета: РАЗВОЈ, КОНФЛИКТИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Назив предмета на енглеском језику: Development, Conflicts and Environment 
Наставник:  
др Дејана Јовановић Поповић, редовни професор; др Ненад Путник, ванредни професор 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8.0 
Циљ предмета: 
Развијање способности за самосталан, објективан, критичан и систематичан рад студената у истраживању различитих 
теоријских и емпиријских проблема, као и међузависности развоја савременог друштва, климатских промена и 
животне средине и конфликата. 
Исход предмета:  
Стицање савремених теоријских и емпиријских знања и схватања о међузависности животне средине, климатских 
промена, здравља, популационе динамике, социјалних фактора са миграцијама, конфликтима, људском безбедношћу, 
политиком као и међународним односима.   
Садржај предмета: 
У оквиру предмета разматрају се проблеми животне средине на глобалном, регионалном и локалном нивоу. Еколошка 
безбедност: димензије и приоритети. Утицај еколошких, безбедносних, економских, социјалних фактора на друштвени 
развој. Природа настанка конфликата у вези са дегардацијом животне средине са својим елементима, фазама, 
динамиком и последицама. Повећавање угрожености и ризика од конфликата у вези са деградацијом екосистема, 
конкурентности природних ресурса или неједнаке расподеле, као и критичке анализе еколошке безбедности у периоду 
конфликата. Утицај климатских промена на миграције и конфликте. Улога еколошке сарадње у повећавању капацитета 
за управљањем сукобима, превенцијом и опораваком. 
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Број часова  активне наставе: 
4/60 

Предавања:4 
 

Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Настава се реализује кроз предавања, семинаре, дискусије, радионице консултације и 
израду есејског рада. Тежиште у настави је на самосталном истраживачком раду студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Провера знања реализује се кроз писмени и усмени испит. Услов за излазак на испит је одбрањен eсej. 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 35 
практична настава  усмени испит  
Eсеј 45   
Укупно: 65  35 

100 

 

  

 
 


