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Студијски програм: Доктор наука – науке о заштити животне средине 

Назив предмета:  Екологија микроорганизама Шифра предмета: ДЗЗ  

Наставник: др Петровић В. Олга, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: - 

Циљ  предмета:  Циљ  предмета  је  да  усаврши  знање  студента  из  шире  области  екологије 

микроорганизама. 

Исход предмета: Оспособљавање студената за уочавање проблема изазваних активношћу 

микроорганизама, за самостално планирање и спровођење експерименталних испитивања и 

тумачење резултата, и давање предлога о мерама које је потребно спровести у циљу решавања 

уоченог проблема. 

Садржај предмета:Теоријска настава – Напредно изучавање екологије микроорганизама, улоге и 

њиховог значаја у биогеохемијским циклусима кружења материје у екосистему (кружење 

угљеника, водоника, азота, фосфора, сумпора, гвожђа и мангана). Изучавање значаја 

микроорганизама у заштити екосистема. Еколошка валенца и еколошки чиниоци у животу 

микроорганизама. Абиотички (вода, температура, кисеоник, светлост, зрачење, соли) и биотички 

чиниоци. Однос микроорганизама и биљака, микроорганизама и животиња, микроорганизама и 

човека. Микроорганизми у атмосфери, педосфери и хидросфери. Изучавање трофичности и 

загађености водених екосистема и подела водених екосистема према органској продукцији. 

Интеракције микроорганизама са полутантима у биосфери (пестициди, тешки метали, пластичне 

материје, нафта). Еколошки мониторинг и заштита животне средине – биомониторинг вода, 

биоремедијација екосистема. Практична настава. Израда пројекта на одабрану тему из градива. 
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Број часова  активне наставе 
150 (75+75) 

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) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит пое на 

активност у току предавања - писмени испит -  

практична настава -   

колоквијум - усмени испит 50 

израђен и одбрањен пројекат на 

одабрану тему из градива 

50   

 


