
Табела 5.2. Спецификација  предмета  
 
Студијски програм/студијски програми : Европске студије 
Врста и ниво студија:Мастер академске студије 
Назив предмета: Политика одрживог развоја Европске уније 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Алпар Н. Лошонц 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са генезом и са структуром политике одрживог развоја. Регистровање проблема са којима се 
програм одрживог развоја суочава и артикулација типова регулација који се уприличавају у циљу 
уобличавања одрживог развоја. Препознавање посебности еколошке политике Европске уније у 
контексту одрживог развоја, и стицање увида у њену ефикасност. 
Исход предмета  
Упознавање са инструментаријумом одрживог разоја да би се он могао примењивати у току транзиције у 
Србији и у циљу прилагођавања Србије регулативама Европске уније. Обликовање сазнања која су 
истовремено у теоријске и практичног карактера у циљу апликације истог знања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
- Генеза одрживог развоја од почетка до данашњих дана 
- Основни појмови одрживог развоја с посебним освртом на политичку и правну апликацију - 
аналитички оквири одрживог развоја и принципи примењивања 
- Принципи вредновања 
- Субјекти одрживог развоја 
- Однос између економске узречности и еколошке политике 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  

1. Алпар Лошонц, Suffitientia ecologica, Нови Сад, Stylos, Посебно поглавље које се бави са 
одрживим развојем у еколошкој политици ЕУ (229), 2005. година 
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Analysis of New Environmental Policy Instruments. Northampton: Edward Elgar 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

0 
Студијски истраживачки рад: 

0 

Остали часови 
0 

Методе извођења наставе 
Предавања, дискусије о актуелним темама, вежбе, приступни радови, израда студије случаја на вежбама 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10.00 усмени испит 30.00 
колоквијум 40.00   
семинарски рад 20.00   
 


