
 

Студијски програм: Доктор наука – науке о заштити животне средине 

Назив предмета: Мониторинг животне средине (виши 
курс) 

Шифра предмета: ДЗЗС-707 

Наставник: др Милена Р. Бечелић-Томин, доцент; Дејан  С. Крчмар, доцент; Синиша Л. Марков 
, ванредни професор 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: - 

Циљ предмета 
Оспособљавање  студената  за  самостално  доношење  одлука  у  пројектовању  мониторинга 

животне средине са циљем успешног управљања животном средином. 

Исход предмета 
Оспособљавање студената за примену добијене информације мониторинг програмима у циљу 

управљања различитим сегментима животне средине. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: Обезбеђење квалитетне анализе животне средине - детерминација потребне 

информације за управљање животном средином, као и информације која се може добити 

мониторингом. Пројектовање мреже мониторинга у циљу оцене стања животне средине. 

Прикупљање података и извођење и објављивање информација (примена хардверских и 

софтверских анализа података, образаца за објављивање података). Пример из праксе – пројекат 

мониторинга. 

Практична настава: Оцена локалитета и прикупљање информација неопходних за 

пројектовање мониторинга животне средине. Примена информационих ситема у мониторингу 

животне средине. 
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Број часова  активне наставе 
150 (75+75) 

Предавања: 
5 (75) 

Студијски истраживачки 

рад:  5 (75) 

Методе извођења наставе 
Предавања,  пројекти,  преглед  литературе  доступне  у  библиотеци  и  електронским  путем, 

студијски истраживачки рад и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10   

практична настава - 

колоквијум-и - усмени испит 50 

урађен и одбрaњен  пројекат 40   

 


