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Циљ предмета 
Стицање теоријских сазнања о биолошкој еволуцији и механизмима еволуционих промена.  
Исход предмета  
Разумевање адаптивног значаја генетичке варијабилности популација и механизама који су одговорни за 
настанак и одржавање разноврсности на фенотипском и молекуларном нивоу. Стечено знање представља 
основу за даље усаврашавање у областима као што су еволуција човека, еволуција органског света и 
еволуционо-конзервациона биологија. Такође, стечено знање има практичну примену и у фармацији, 
пољопривреди, ветерини и медицини. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Концепти биолошке еволуције и Синтетичка теорија еволуције; Докази у еволуционој биологији; 
Механизми еволуционих промена: Мутације, Генетички дрифт, Проток гена; Теорија природне селекције и 
варијабилност: Нивои деловања природне селекције, Модели селекције на квантитативне карактеристике; 
Адаптивна вредност и адаптације: Механизми адаптације на физичко окружење, Механизми адаптације на 
биолошко окружење, Коеволуција, Генетичка основа адаптација, Адаптивна топографија и Рајтова теорија 
помичне равнотеже; Сексуална селекција и адаптације у сексуалној репродукцији; Еволуција и биолошки 
диверзитет: Концепти врсте и интраспецијска варијабилност, Просторна и временска варијабилност; 
Теорија специјације: Генетичке теорије специјације, Изолациони репродуктивни механизми; Молекуларна 
еволуција: стопа молекуларних промена, Молекуларни сат, Молекуларно кооптирање, Неутрална теорија, 
Балансна теорија; Еволуционо развојна биологија: Развоја пластичност и каналисаност, Хомебокс гени, 
Еволуционе промене у морфологији; Стопа еволуције: Филетички градуализам, Теорија испрекидане 
равнотеже; Порекло живота и Камбријумска експлозија, Макроеволуционе новине, Транзициони облици; 
Изумирање и Адаптивна радијација: Масовна изумирања врста, Екологија адаптивне радијације; 
Еволуција човека. 
Практична настава  
Метапопулација и популација; Популациона структура врсте и Ф статистика; Секундарни контакт; 
Примарне и секундарне хибридизационе зоне; Варијабилност: Фенотипска варијабилност - адаптивни 
значај, Молекуларна варијабилност - адаптивни значај; Хомеобоx гени у развићу: Диверзификација плана 
развића и делова тела, Еволуција морфолошких новина, Регулаторна мрежа и еволуција броја карактера и 
обрасца развића, Регулаторна еволуција и специјска дивергенција; Реконструкција филогеније: 
Кладистички карактери и технике, Филогенетска дрва, Проблем дрво врста/дрво гена; Фенетички и 
филогенетски принципи у еволуционој класификацији биолошког диверзитета; Микроеволуција и 
макроеволуција у просторној дистрибуцији молекуларне варијабилности: Предеона генетика, 
Филогеографија 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: предавања: видео презентација, вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања - писмени испит - 
практична настава - усмени испт 70 
колоквијум-и 30   
семинар-и    

 


