Назив предмета: Eкотоксикологија (виши курс)
ДЗЗС-703
Шифра предмета:
Наставник: др Јасмина Агбаба, ванредни професор;
др Ивана И. Иванчев-Тумбас, редовни професор,
др Јелена Молнар, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 15
Услов: Циљ предмета Стицање напредног знања о хемијским карактеристикама, механизмима као и
последицама токсичног деловања загађујућих материја на организме и екосистеме, укључујући
методе праћења и предвиђања еколошких ефеката, у циљу процене и управљања ризиком.
Исход предмета Након завршеног курса студенти би требало да умеју да: самостално примењује
савладана знања о токсичним компонентама у животној средини, њиховим хемијским својствима,
екотоксичним понашањима у природи, последицама и управљању ризиком.
Садржај предмета
Теоријска настава
Продубљено изучавање интеракција загађујућих материја у природним системима, са посебним
освртом на хемодинамику загађујућих материја, токсикологију животне средине, екологију и
екотоксикологију загађења. Механизми токсичности одабраних неорганских и органских
загађујућих материја, биоакумулација, биомагнификација. Квантификација и оцена
екотоксиколошких ефеката на нивоу организма, популације и заједнице, ефекти на станишта.
Статистичкe методe за обраду података о квалитету животне средине с аспекта екотоксикологије.
Практична настава
Претраживање ЕCOTOX база података у циљу проналажења података о токсичности изабраног
сета хазардних супстанци, интерпретација претрагом добијених резултата и екстраполација на
екосистемски ниво. Семинарски радови на задате теме.
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Број часова активне наставе
Предавања:
Студијски истраживачки
150 (75+75)
5 (75)
рад: 5 (75)
Методе извођења наставе
Предавање, семинарски рад, претраживање интернета и библиотечке документације, студијски
истраживачки рад и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
20
практична настава
колоквијум-и (3 колоквијума)
усмени испит
10
семинарски радови
60

