
 

Студијски програм: Доктор наука – биолошке науке 

Назив предмета: БИОХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ У МИКРОБИОЛОГИЈИ 

Врста и ниво студија: докторске студије 

Наставник или наставници:  др Драган Радновић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов:  

Циљ предмета Циљ и задаци предмета су надоградња сазнања из области методологије истраживања 

метаболизма и функционалне грађе микроорганизама и повезивање тих сазнања са актуелним и потенцијалним 

могућностима биотехнолошке примене микроорганизама. 

Исход предмета: Након звршетка курса студент би де упознао са основним принципа најчешћих биохемијских 

метода које се користе у микробиолошким испитивањима са посебним освртом на специфичности докторске тезе 

коју је кандидат пријавио или намерава да пријави. Студент ће бити спососбан да самостално користи поменуте 

методе и научном раду односно приликом реализације експерименталног дела докторске тезе. 

Садржај предмета: Предавања, консултације и семинарски радови би били организовани у виду тематских 

целина: Биохемијска својства микроорганизама су веома разноврсна, а начини њихове идентификације и 

карактеризације су од великог значаја. Студенти би се у оквиру овог курса теоретски и практично упознали и 

обучили за рад у лабораторији за испитивање биохемијских својстава који се најчешће испитују код 

микроорганизама (бактерија, гљива и алги). Користиле би се методе за скрининг и таксономска пручавања 

бактерија, гљива и алги. Такође би се практиковале методе за пречишћавање и идентификацију активних 

метаболита као што су антибиотици и биоактивни протеини (ензимска активност). Студенти би се упознали са 

лабораторијским техникама за брзе скрининге на особине које су од значаја за њихову примену.  

Курс би пре свега подразумевао испитивање следећих својстава: детекција фикобилинских пигмената код 

цијанобактерија (спектрофотометријски метод); одређивање ензимске активности на чврстим медијима – 

липолитска, протеолитска, целулолитска и сахаролитска активност; одређивање ензимске активности 

микроорганизама коришћењем флуорогених и хромогених супстрата, одређивање осталих биохемијских 

својстава специфичних за посебне групе микроорганизама.  
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Број часова  активне наставе    
Предавања: 5 Вежбе:  Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 5 

Остали часови 

Методе извођења наставеНастава се изводи по систему консултација по дефинисаним целинама. Студент сам 

или у договору са наставником и ментором бира теме за семинарски рад из обласи микробиолошких метода уз 

обавезу претраживања интернета и/или стандардне библиотечке документације, на основу чега треба да изврше 

анализу компарабилности резултата добијених применом наведених метода. 

Оцена  знања (максимални број поена 100): Током семестра студенти ће кроз семинарске радове, који ће бити 

посебно вредновани и ући у збирну оцену, моћи да остваре до 60 поена, који им чине део од 100 поена за 

максималну крајњу оцену (заједно са 30 са усменог испита и 10  из експерименталног рада). 

 

 


