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Циљ предмета - Усвајање знања везаних за хидрогеолошке појмове, услове појављивања подземних
вода и њихове карактеристике и утврђивање главних закономерности у одвијању процеса и појава у
подземном делу хидросфере.
Исход предмета - Усвојено знање о хидрогеолошким појмовима, условима појављивања подземних
вода и њихових карактеристика и оспособљавање за каузално сагледавање проблематике везане за
закономерности присутне у одвијању процеса и појава у подземном делу хидросфере. Стицање
представе о значају подземних вода у животу човека и потреби њихове заштите и рационалног
коришћења.
Садржај предмета
Теоријска настава - Предмет и задаци хидрогеологије. Кружење воде у природи и водни биланс.
Подземне воде и њихово порекло. Хидрогеолошке особине стена и услови појављивања подземних
вода. Храњење и кретање подземних вода. Типови и особине издани. Дубинске термо-минералне
воде. Физичке и хемијске особине подземних вода. Типови и особине извора. Значај подземних вода.
Захватање подземних вода.
Практична настава - Услови појављивања подземних вода. Методологија коришћења хидролошких
годишњака и статистичке обраде података везаних за подземне воде. Методологија проучавања
режима фреатске издани. Методологија мерења издашности извора. Припрема за израду семинарског
рада. Теренски рад.
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Број часова активне наставе:
4(60) Остали
Предавања:
Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: - часови: 2
Методе извођења наставе:
усмено излагање, интерактивна настава, илустративно-демонстративна метода, теренски рад.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
0-5
писмени испит
0-5
усмени испит
20-40
..........
0-5

поена
30-45

