
Студијски програм : Мастер професор биологије 
Назив предмета: МИКРОБИОЛОГИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
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Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  Положен предмет Општа микробиологија 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти упознају са: значајем микроорганизама у животној средини, природом средина у 
којима се микроорганизми налазе,  методологијама које се користе за детекцију њихових активности, као и о 
могућим ефектима који микроорганизми имају на човекове активности.  
Исход предмета  
Након успешно реализованих предиспитних и испитних обавеза студент може да: (а) разуме улогу  и значај 
микроорганизама у животној средини; (б) самостално у лабораторији  изврши изолацију и измери активност  
микроорганизама изолованих из различитих средина  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријска настава обухвата следећа поглавља: значај и историјска перспектива микробиологије животне средине; 
опис  различитих микростаништа у животној средини које настањују микроорганизми укључући земљиште, воду,  
ваздух и екстремна станишта;  преглед методологија које се користе за детекцију, одређивање бројности и 
идентификацију микроорганизама  и  одређивање њихових активности; испитивање комуникације између 
микроорганизама, активности и интеракције са околном средином и учешће мкороорганизама у процесима 
кружења елемената; коришћење микроорганизама за ремедијацију органских и металних контаминаната, 
патогени микроорганизми који се преносе животном средином;  улога микроорганизама у насељеним местима тј. 
узајамни однос  микроорганизама и људске популације. 
Практична настава 
Изолација и одређивање бројности различитих група микроорганизама у земљишту и површинским водама. 
Одређивање микробиолошког квалитета површинских вода и различитих узорака животне средине на основу 
присуства различитих група индикаторских микроорганизама.  
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе  Предавања уз коришћење компјутерских презентација на видео пројектору, 
самостални рад студената у лабораторији и демонстрација појединих микробиолошких метода. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 2 усмени испит 40 
практична настава 18   
колоквијум-и 30   
семинар-и 10   
 


