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Број ЕСПБ
7 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
нема
Циљ
предмета
Способност разумевања утицаја геополитике на политичка, економска и укупна друштвена збивања у савременом
Студенти ће проучавањем овог предмета стећи способност и компетентност да у обављању
послова из области менаџемента безбедности у предузећима и јавним установама, у
дефинисању стратегија и програма безбедности, на објективан, целовит начин укључе и
питања геополитике, сагледају утицај геополитичких фактора, као релативно константних
варијабли на пословну политику редузећа, стратегију развоја локалних заједница, односно
Исход
појединих региона, односно да превентивно делују да геополитичке одлике буду искоришћене
предмета
као основа сарадње, а не као извор подела и конфликата.
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична

Појам, настанак и развој геополитике; Најважнији представници и главни правци развоја
геополитике, као интегративне, примењене научне дисциплине; Однос геополитике и других
друштвених наука; Геополитика као мост између природних одлика и политичког, економског и
социјалног уређења поједних земаља; Геополитика од политике тла и крви, до кључне
одреднице стратегије економског и технолошког развоја друштва; Однос локалног, националног
и глобалног у геополитици;Однос географских, карактеристика, природних ресурса у људских
ресурса у савременом добу; Заштита и опстанак планете као станишта људског рода, као
основни глобални изазов геополитике; Кључне компоненте геополитике; Регије као природне
целине и формалне админстративно-територијалне поделе, нови приступ границама;
Становништво као кључно упориште геополитике; Утицај географског окружења на културу,
традицују, изворе егзистенције и начин живота људи; Политичко уређење Србије као
компонента геополитике; Стање и перспективе геополитике Србије
Основне одреднице геополитичке слике Балкана

настава
(вежбе,
ДОН,
нема
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3
2
Методе
извођења Интерактивна наства, предавања, расправа, питања студената, презентације семинарских
наставе
радова, рад у малим групама, студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
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колоквијуми
40
семинари
20
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