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Циљ предмета Курс има за циљ разумевање значаја алги и гљива као продуцената биоактивних 

материја и оспособљавање студената да рукују једноставним биотехнолошким процесима продукције 

биоактивних материја микробног порекла.     

Исход предмета Савладана неопходна знања о еукариотским микроорганизмима, њиховом  значају у 

процесима биосинтеза биоактивних материја и способност управљања једноставним процесима 

биоконверзија нисковредних биолошки неактивних у високовредна биоактивна једињења у 

биотехнологији. 

Садржај предмета  

Теоријска настава: Курс има за циљ упознавање са биологијом, значајем и применом алги и гљива 

као актуелних и потенцијалних продуцената биолошки активних агенаса (антибиотици, 

антиканцерогени и антивирусни агенси и имуномодификатори  пореклом из еукариотских 

микроорганизама. Метаболити алги и гљива у лечењу несанице, холестеролемија; као коагуланти и 

антикоагуланти, тоници, ангиотензини, кардијаци, афродизијаци, сексуални атрактанти, нематоциди, 

итд. Микробни ензими као агенси за побољшавање варења, за епителизацију и у козметици. Алге и 

гљиве као посредници у биосинтези активних агенаса (хормони, витамини, органске киселине, 

алкохоли). Тровања гљивама и токсини алги и цијанофита, микотоксини и алкалоиди. Гљиве и алге 

као извор здраве хране.  

Практична настава: Лабораторијске вежбе изоловања и гајења микроорганизама као основе за 

експериментални рад и разумевање физиологије микроорганизама, посебно секундарног метаболизма, 

продукције антибиотика; антибиограм. 
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Број часова  активне наставе 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: 

 

   Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе, семинарски рад и консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 40 

практична настава 15   

семинари 40   

 


