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Статус предмета: изборни
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Циљ предмета: Оспособљавање студената за разумевање микробиолошких процеса у заштити
животне средине.
Исход предмета: Савладана неопходна знања о микроорганизмима, њиховом значају у
процесима кружења материје и протока енергије у екосистему и њихов значај у
биотехнологији и у заштити животне средине од антропогеног загађења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Кроз наставу на овом курсу студенти се упознају са основним групама микроорганизама,
њиховом морфологијом, функционалном грађом, биохемијом и физиологијом, развићем,
генетиком, елементарном систематиком, екологијом, распрострањењем и значајем у природи и
за човека, кроз наставне целине: Однос микробиологије са другим научним дисциплинама;
Упоредни приказ морфологије, функционалне грађе и размножавања прокариотских
микроорганизама: бактерија, цијанобактерија, актиномицета; еукариотских микроорганизама:
алги, гљива, праживотиња, и вируса; Одлике метаболизма, биохемија и биоиоенергетика
микроорганизама; Специфичности генетике прокариота; Увод у екологију: распрострањеност и
улога микроорганизама у биосфери; Систематика и значај микроорганизама у природи и за
човека: патогеност, микроорганизми у медицини, ветерини, заштити биља, фармацији;
биодеградације; Биотехнолошка примена мо: производња хране, биотрансформације,
ферментациона индустрија, биоактивни агенси и микроорганизми у заштити животне средине.
Практична настава:
Упознавање са начином рада и понашања, посуђем, прибором и апаратима у микробиолошкој
лабораторији. Стерилизација. Рад са микроскопом. Упознавање са морфологијом
микроорганизама (бактерије, алге, гљиве) и стицање базичних знања неопходних за изоловање,
култивисање и елементарну детерминацију микроорганизама као основе за експериментални
рад и разумевање физиологије микроорганизама која је у основи процеса у служби заштите
животне средине.
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