
Студијски програм : Дипломирани биолог 

Врста и ниво студија: Oсновне академске студије 

Назив предмета: Теренска настава I 

Шифра предмета: ОБE003  

Наставник: др Ружица Игић, др Драгана Вуков, др Мирјана Вучковић, др Ласло Барши 

Статус предмета: oбавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Обука у раду на терену, организацији теренског рада, сакупљању материјала, њиховом обележавању и 

формирању колекција. Израда ботаничке и ентомолошке збирке. 

Исход предмета: 

Формирање самосталног истраживача који је оспособљен да обавља теренске активности из различитих 

биолошких дисциплина. 

Садржај предмета 

Практична настава  

Упознавање са тереном, геоморфолошким и педолошким карактеристикама. Указивање на особености 

различитих станишта Фрушке горе. Основни типови животних заједница на Фрушкој гори. 

Сакупљање, обрада и хербаризовање биљног материјала са одабраних станишта. Нагласак на основним 

систематским групама, еколошким типовима. Рад на терену у шумском и ливадском екосистему. Рудерална 

флора. 

Сакупљање карактеристичних представника бескичмењака са нагласком на класу Insecta. 

Упознавање и сакупљање карактеристичних представника тетраподних кичмењака: Amphibia (Caudata, Anura), 

Reptilia (Sauria, Serpentes), Mammalia (Insectivora, Rodentia). Упознавање представника класе Aves преко балгова, 

гнезда, јаја, звука и визуелним путем. 
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Број часова  активне наставе   

Предавања: 

 

Вежбе: Други облици наставе: 6 Студијски 

истраживачки рад: 

Остали часови  

Методе извођења наставе 

Теренска настава се реализује у блоку. Теренски рад и рад са прикупљеним материјалом: препарирање, 

детерминација и израда збирки. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

  ентомолошки колоквијум 25 

  колоквијум из кичмењака 25 

  теренски колоквијум из ботанике 25 

  хербарски колоквијум – више биљке 25 

 


