Студијски програм: Доктор наука – науке о заштити животне средине
Назив предмета: Одабрана поглавља заштите животне средине Шифра предмета: ДЗЗС-601
Наставник: др Загорка С. Тамаш, редовни професор; др Елвира С. Карловић, редовни професор;
др Љиљана М. Рајић, научни сарадник
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 15
Услов: Циљ предмет: Оспособљавање студента за самостално вођење и контролу процеса заштите
животне средине, контролу квалитета природних и отпадних вода, отпадних гасова и чврстог
отпада. Припрема студента за самостално одлучивање и вођење процеса пречишћавања отпадних
токова.
Исход предмета Потпуно разумевање најзначајнијих загађујућих материја и извора загађења
животне средине. Самостални одабир и примена хемијских процеса у циљу заштите и унапређења
животне средине.
Садржај предмета: Теоријска настава Изучавање материјалног биланса и основних показатеља
квалитета одређених сегмената животне средине. Изучавање процеса који доводе до загађивања
животне средине и процеса који утичу на судбину загађујућих материја у животној средини.
Настанак отпадних токова (отпада, отпадних вода и отпадних гасова), њихово разматрање с
аспекта глобалног проблема, али и могућности поновне употребе различитих материјала као
секундарних сировина или извора енергије. Редукција емисије загађујућих материја у животну
средину: смањивање отпада, реискоришћавање и рециклажа, пречишћавање комуналних и
индустријских отпадних вода, управљање емисијом честичних материја и гасовитих загађујућих
материја, редукција емисије из моторних возила. Контрола рада постројења за третман отпада,
пречишћавање отпадних вода и контролa емисије честичних материја и гасовитих загађујућих
материја. Контрола процеса у затвореним депонијама. Економско правна основа регулисања
заштите животне средине. Практична настава. Израда пројекта на одабрану тему из градива.
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Број часова активне наставе 150
Предавања: 5(75) Студијски истраживачки рад: 5 (75)
Методе извођења наставе Предавања, израда и одбрана пројеката на одабрану тему из градива,
студијски истраживачки рад и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
колоквијум
усмени испит
20
израђен и одбрањен пројекат на
40
одабрану тему из градива

