
8 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 3 0 0 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 40

20

20

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност аналитичког сагледавања савременог менаџмент-приступа питањима безбедности, и

то  са националног и општељудског аспекта.

У практичном делу наставе студенти усвојена теоријска знања практично примењују у анализи

институционалне реформе друштва, а нарочито у области националне безбедности

Појмовно артикулисање и операционализација знања из области националне безбедности, људске

безбедности и менаџмента. Нагласак је на овладавању знањем имплементације менаџмент-

приступа  у  изучавању безбедносних феномена.

Садржај предмета

У овом делу наставе студенти се упознају са теоријско-методолошким својствима менаџмент-

приступа националној и људској безбедности. То обухвата изучавање теоријске конвергенције

менаџмента и концепцијских основа безбедности као и модела примене теоријских знања у пракси.

Модел менаџмента националне безбедностиобухвата пре свега упознавање са

институционалним, људским и социјалним ресурсима унапређења националне безбедности. Поред

тога изучава се и имплементација концепта људске безбедности у светлу рада институција

цивилног  сектора  друштва,  институција  јавне  управе  и  локалне самоуправе.

Кешетовић, Ж. (2008).Кризни менаџмент, Београд:Факултет безбедности/Службени гласник

Спецификација предмета за књигу предмета

На предавањима обрадити битне садржаје методских јединица уз обавезне примере, с обзиром на

методолошку природу предмета. Вежбе реализовати након завршених предавања, индивидуалним

радом студената. Студентима давати припремљене задатке које ће на основу предавања и

литературе самостално решити. 
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