Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ЕКОНОМИЈА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ДРУГИ НИВО
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА
ПРОФ.ДР ЏЕЈН ПАУНКОВИЋ
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВИЋ
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

неусловљен
У овом предмету студенти изучавају научне основе концепта одрживог развоја, системског
размишљања, планирања у комплексним системима као и методологију и технике које се користе у
решавању конкретних проблема. Упознају се са концептом и принципима зелене економије и
бизниса са посебним освртом на организационо понашање и организациону културу у условима
глобализације.
Студенти ће бити у стању да разумеју друштвено-економске основе заштите животне средине и
концепта одрживог развоја и да примене комплексно-критички приступ у одлучивању и решавању
проблема из области зелене економије.

Садржај предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4

П-1. Научне основе еколошке и друштвене одрживости
П-2 Зелена економија и одрживи развој
П-3 Стратегије одрживог развоја - глобални, регионални и национални ниво
П-4 Стратешко планирање за одрживи развој и зелену економију
П-5 Методе и технике стратешког планирања за ОР
П-6 Акционо планирање за ОР и зелену економију у локалним заједницама
П- 7 Нове технологије и иновације за зелену економију
П- 8 Улога предузетништва, МСП у зеленој економији
П -9 Корпоративна друштвена одговорност
П-10 Образовање за одрживи развој и зелену економију
П-11 Етика у организацији
П-11 Организационо понашење и учење
П-12 Организациона култура и лидерство за ОР и зелену економију
П-13 Друштвено предузетништво
П -14 Шансе и проблеми зелене економије
П-15 Утицај зелене економије на квалитет живота друштвено благостање
В-1 - Стратегије одрживог развоја В-2 НСОР СВОТ анализа В-3 –Квалитет живота, здравље и
животна средина В-4 Одрживост и знање В-5- Зелени раст и развој В-6 - Студије случаја: зелена
економија и локани одрживи развој В-7 Студија случаја: Начин живота и одрживи развој : лични
ниво (породица) и - ниво организације В-8 Студија случаја: В- 9, 10, 11,12, Практични рад у
изабраним организацијама : позитивни и негативни примери , В- 13 израда семинарског рада и В-1415 презентација семинарског рада
Путоказ, Влада Републике Србије,2011
Национална стратегија одрживог развоја, Влада Републике Србије,2008
Environmental Sustainability: An Evaluation of World Bank Group
Hallegatte, S. Heal, G. Fay, M. Treguer, D. 2011 “From Growth to green Growth, A Framework” The World
Bank
Џејн Паунковић: Изабрани текстови из области одрживог развоја, 2010
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
4
3
Методе
Предавања, презентације, семинари
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
писмени испит
10
предавања
усмени испит
10
практична настава
колоквијуми
20
семинари

Остали часови

поена

40

