
Табела 5.1 Спецификација  предмета на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Управљање пределима 
Наставник или наставници: Томићевић-Дубљевић T. Јелена  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: завршене адекватне основне и мастер академске студије 
Циљ предмета 
Да пружи потребна организациона, управљачка и друга стручна знања о управљању пределима (од природних до 
урбаних предела) са фокусом на заштити, обнови и планирању, уважавајући социјалне и културне аспекте. 
Исход предмета  
Омогућaва  успешно решавање задатака и проблемa из области управљања пределима и организовања и руковођења 
институцијама у области заштите природних ресурса и културног наслеђа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Контекст предела. Политике управљања пределима. Естетски, социјални, културни и рекреативни аспекти, и њихове 
последице на управљање пределима. Управљање заштићеним природним добрима и студије случаја. Комуникација и 
учешће јавности. Финансијски, организациони и економски оквир управљања пределима. 
Практична настава 
Самостални истраживачки рад на задату тему. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 75 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе Усмена предавања и радионице (практична настава) 
Оцена  знања (максимални број поена 100):  
                                                                                    ЕСПБ 
активност на настави                                                      10 
семинарски рад                                                               20 
одбрана семинарског рада                                              10  
усмени сипит                                                                 60 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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