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Циљ предмета - Усвајање основних потамолошких појмова и знања у вези са особинама речне воде,
као и утврђивање закономерности везаних за њено кретање у речном кориту и за факторе и особине
речног режима. Указивање на хидротехничке могућности и водопривредни значај регулације
природних водених токова, изградње каналске мреже и формирања речно-каналских система.
Исход предмета - Усвојено знање о потамолошким појмовима, особинама речне воде и
закономерностима везаним за њено кретање и за речни режим. Реално сагледавање
хидротехничких могућности регулације река и изградње речно-каналских система и нарочито
великог водопривредног значаја оваквих хидротехничких подухвата.
Садржај предмета
Теоријска настава - Предмет и задаци Потамологије. Речни систем и речна мрежа. Развођа и
речни сливови. Речна долина и речно корито.Особине речне воде. Кретање воде у речном кориту.
Фактори речног режима. Елементи речног режима. Типови речних режима. Регулација природних
водотока. Изградња вештачких канала. Формирање каналских и речно-каналских система. Улога
и значај каналских и речно-каналских система. Значајнији речно-каналски системи у свету и у
Србији.
Практична настава - Методологија коришћења хидролошких годишњака и статистичке обраде
података везаних за реке. Методологија одређивања граница и морфометријских карактеристика
речног слива. Методологија одређивања морфометријских карактеристика водотока. Методологија
проучавања речног режима. СОНАР - уређај за мерење дубине воде. Припрема за израду семинарског
рада. Теренски рад.
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Број часова активне наставе:
4(60) Остали
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: часови: 2
2
Методе извођења наставе:
усмено излагање, интерактивна настава, илустративно-демонстративна метода, теренски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
0-5
писмени испит
практична настава
0-5
усмени испит
30-45
колоквијум-и
20-40
..........
семинар-и
0-5

