
Табела 5.2.Спецификација предмета 
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса 
Назив предмета: ОСНОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Наставник/наставници: Мирјана Тодосијевић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ наставе из овог предмета је да се студентима, на теоријски  и практичан начин укаже на последице 
угрожавања животне средине као и на друштвене аспекте њене заштите. 
Исход предмета  
Стицање практичних и теоријских знања у правилном доношењу одлука везаних за локалне животне 
средине. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појмовно одређење животне средине и екологије; Теорије заштите животне средине; Основне сфере 
земље; Последице угрожавања животне средине: природне – елементарне непогоде; техничко-технолошке 
несреће (акциденти; киселе кише; „стаклена башта“, смањење озонског омотача; неадекватне политике; 
Деградација, загађивање и заштита животне средине;   Настанак, развој и значај социјалне екологије за 
животну средину; Методе истраживања и евалуације животне средине;   Димензије социјалних 
истраживања у животној средини (корисници, типови примењених истраживања, сврха истраживања, 
временске серије, панел студије, студије случаја) ;   Методе социјалних истраживања у животној средини 
(метод секундарних података, етнографски метод, метод структурних група, историјски метод). Основе 
руралне екологије.  Правни систем у заштити животне средине;  Еколошка криза; Оцена друштвеног 
утицаја на животну средину: становништво; „популациона бомба“; Процена стања животне средине; 
Приоритети заштите;  Концепција еколошког образовања; Основи ЛЕАПа. 
Практична настава 
Практична настава обухвата вежбе из јединица теоријске наставе, као и израду семинарских радова из 
одређених јединица. Студијски и истраживачки рад се везује за учешће у пројектима и програмима  Одсека 
за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 
Методе извођења наставе 
Предавања са увођењем филмова и  литературе уз израду извештаја и интеракцију између 
професора и студената, као и између самих студената. Вежбама студенти стичу практична знања у 
правилном доношењу одлука везаних за локалне животне средине. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава 10 усмени испт 20 
колоквијум-и 15 ..........

http://www.sfb.bg.ac.rs/mirjana-todosijevic/


семинар-и 30   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 


