ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ
1.

Наслов на наставниот предмет

ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ

2.

Код

3.

Студиска програма

Сите

4.

Организатор на студиската програма (единица,
односно институт, катедра, оддел)

Филозофски факултет- Институт за
безбедност, одбрана и мир

5.

Степен (прв, втор, трет)

Прв

6.

Академска година/семестар

2. / летен

8.

Наставник

Проф. д-р Тони Милески

9.

Предуслови за запишување на предметот

нема

7.

Број на
ЕКТС
кредити

2

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Да се добијат научни и продлабочени
сознанија за еколошките процеси и нивното влијание врз безбедноста. Предметната
програма треба да овозможи подигнување на свеста на студентите за важноста на
еколошките закани и нивната грижа кон животната средина. Програмата овозможува
стекнување на соодветни компетенции за понатамошна практична имплементација на
сознанијата во различни сфери од општественото живеење.

11.

Содржина на предметната програма: Врската помеѓу животната средина и безбедноста.
Теории за концептот на безбедноста и еколошката безбедност. Поимно дефинирање на
еколошката безбедност. Меѓународните организации и еколошката безбедност. Политика
за заштита на животната средина во Европската унија. Дефинирање на концептот на
одржлив развој. Одржливиот развој на светско и на европско ниво. Одржливиот развој во
Република Македонија. Одржливиот развој како безбедносен императив. Притисоци на
животната средина врз глобалната безбедност. Климатските промени и глобалното
затополување. Осиромашување на озонската обвивка. Еколошки бегалци. Безбедност на
храната. Демографски растеж. Нафтата, природниот гас и водата како природни
стратегиски ресурси и извори на конфликти. Воениот фактор како деструктор на животната
средина. Обесшумување. Техничко-технолошки и природни катастрофи. Регионален
пристап кон еколошките закани. Република Македонија и еколошката безбедност.

12.

Методи на учење: предавања и вежби

13.

Вкупен расположлив фонд на време

60 часа

14.

Распределба на расположивото време

15 + 15 + 30

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

15 часови

15.2

Вежби
(лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа

15 часови

16.1

Проектни задачи

10 часови

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

16.

Други форми на активности

5 часови
15 часови

17.

18.

Начин на оценување
17.1

Тестови

бодови

17.2

Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)

бодови

17.3

Активност и учество

бодови

Критериуми за оценување (бодови / оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

редовност

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

самоевалуација

22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Р. бр.
1.

Автор
Тони Милески

Наслов
Еколошка безбедност

Издавач
Филозофски
факултет

Година
2011

2.
3.
22.2

Дополнителна литература
Р. бр.
1.

2.
3.

Автор
Daniel Moran

Наслов
CLIMATE CHANGE AND
NATIONAL SECURITY -

Издавач
Georgetown
University
Press,
Washington

Година
2011

