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Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са врстама антимикробних агенаса, начином њихове примене и 

значајем њихове употребе у редукцији бројности и спречавању раста микроорганизама у различитим срединама  

 

Исход предмета 

Након успешно реализованих предиспитних и испитних обавеза студент може да:  

 стекне знања  о значају употребе антимикробних агенаса (дезинфицијенаса, антисептика  и 

хемотерапеутика); 

  разликује и правилно примењује основне лабораторијске вештине за успостављање асептичних  услова у 

лабораторији и спречавања контаминације аксених култура микроорганизама;  

 адекватно користи технике за манипулацију антимикробним агенсима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: (1) упознавање са врстама антимикробних агенаса, (2) физичке методе у контроли раста и 

бројности микроорганизама у различитим срединама (вода, ваздух, земљиште) (3) хемијски агенси и њихова 

примена (дезинфицијенси и антисептици), (4) најважније групе конвенционлних антибиотика (5) агенси  

природног порекла (микроорганизми, биљке, животиње) са антимикробним деловањем (6) методе испитивања 

осетљивости микроорганизама на антимикробне агенсе.  

 

Практична настава: лабораторијске вежбе обухватају технике примене одређених физичких (температура, УВ 

зраци) и хемијских метода у контроли раста и бројности микроорганизама (утицај тешких метала, 

дезинфицијенаса, антисептика, итд.) и тестова осетљивости микроорганизама на антимикобне агенсе.    
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Број часова  активне наставе 

Предавања: 2 Вежбе:2 Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 5 Остали часови 

 

 

Методе извођења наставе : 

Предавања уз коришћење Power point презентација на видео биму, практичан рад у лабораторији. 

 

Оцена  знања  

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

колоквијум-и 25 усмени испит 40 

семинар-и 10   

 

 

 

 

 


