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Професор физике  
Врста и ниво студија: Студије првог степена – Основне академске студије 
Назив предмета: Заштита животне средине 
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Услов: 
Циљ предмета 
Кроз овај курс студенти ће се упознати са основним елементима животне средне, узроцима и последицама 
загађивања, заштитом и унапређењем животне средине. Предмет Заштита животне средине треба да омогући 
студентима да стекну основна знања, вештине и способности неопходне за решавање сложених еколошких 
проблема које ће сретати у својој пракси. Упознавањем са овом материјом постићи ће виши степен способности, 
организованости и ефикасности за једно еколошко деловање. 
Исход предмета  
Студенти који успешно положе испит поседоваће еколошки начин мишљења, који ће тако постати основа каснијег 
понашања и односа према животној средини и природи у целини. Студент ће бити способан да критички 
размишља постојећим проблемима са аспекта заштите животне средине. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
основни појмови и принципи екологије (дефиниције, значај, задаци), загађења и заштита животне средине,  
загађивање и заштита земљишта, загађивање и заштита вода, загађивању и заштити ваздуха, радиоактивно 
загађивање и заштита, 
бука и заштита од буке, експлоатацији минералних сировина и заштити животне средине 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске и експерименталне вежбе  
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: 
1 

Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и лабораторијске вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 50 
колоквијум-и    
семинар-и 25   
 
 


