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
7
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ПРВИ НИВО
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
ПРОФ.ДР ЏЕЈН ПАУНКОВИЋ
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВИЋ
Статус предмета (обавезни/изборни)

Обавезан

неусловљен
Овај предмет обухвата широк дијапазон стручних тема везаних за одрживи развој и заштиту
животне средине. На систематичан начин приступа одрживом развоју на индивидуалном,
корпоративном и глобалном нивоу. Указује на постојеће проблеме и проучава позната решења.
Подстиче критичко раѕмишљање и приступ новим решењима .
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 ове области.

Садржај предмета
П-1 Фактори који утичу на животну средину: природни , социо-медицински, економско- географски.
П-2 Одрживи развој– настанак концепта и дефиниције.
П-3 Циљ и политика одрживог развоја
П-4 Глобална перспектива одрживог развоја
П-5 Национална стратегија одрживог развоја
П-6 Локални одрживи развој
П-7 Начин живота и одрживи развој – лични аспект и понашање организација
Теоријска
П- 8 Здравље, квалитет живота и друштвено благостање
П-9 Последице загађивања природне средине
настава
П-10 Индикатори одрживог развоја
П-11 Образовање за заштиту животне средине и одрживи развој.
П-12 Технологија и иновације за одрживи развој
П -13 Шансе и проблеми у одржвом развоју - улога бизниса.
П-14 Друштвено предузетништво
П-15 Етика у организацијама и одрживи развој
Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4

В-1 Анкета – почетно знање В-2 -Национална стратегија одрживог раѕвоја В-3 СВОТ анализа
НСОР В-4- Одржи вост и знање В-5- глобални одрживи развој В-6 - Студије случаја: локани
одрживи развој В-7 Студија случаја: Начин живота и одрживи развој : лични ниво (породица) и ниво организације В-8 Студија случаја: здравље и начин живота В- 9 здравље и природна средина
- В-10 индикатори одрживости В-11,12 Практични рад у организацијама : позитивни и негативни
примери , В- 13 израда семинарског рада и В-14-15 презентација семинарског рада
Национална стратегија одрживог развоја, Влада Републике Србије,2008
Путоказ, Влада Републике Србије,2011
Повеља планете земље, Уједињене нације (Our Common Future, UN 1987)
Џејн Паунковић: Изабрани текстови из области одрживог развоја, 2008

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
3
2
Методе
Предавања, презентације, тестови, семинари
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
10
активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

10
20
20

писмени испит
усмени испит

Остали часови

поена
20
20

