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Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета: Продубљивање знања студената о механизмима токсичног деловања загађујућих
материја на организме водених екосистема, методама за праћење загађујућих материја и њихових
ефеката, предвиђању еколошких ефеката, процени и управљању ризиком.
Исход предмета: Након завршеног курса студенти умеју да објасне детаљно циклусе токсиканата
у воденим екосистемима, описују начине и проблеме у предвиђању еколошких ефеката, процене
ризика и регулаторних аспеката токсикологије водених екосистема и самостално и у тимовима
врше анализу ситуација у којима долази до загађења.
Садржај предмета
Теоријска настава Усвајање, биоакумулација, детоксикација и екскреција токсичних компоненти
од стране водених организама. Изучавање потенцијалних штетних ефеката контаминаната на
различитим нивоима биолошке организације од суб-ћелијског нивоа до екосистема. Изучавање
физичко-хемијских трансформација којима токсиканти подлежу у води и седименту, њихова
распрострањеност и мобилност. Најраспрострањеније групе неорганских и органских загађујућих
материја и њихов механизам токсичности. Изучавање начина и проблема у предвиђању еколошких
ефеката, процене ризика и регулаторних аспеката токсикологије водених екосистема, и са
практичним проблемима њихове угрожености.
Практична настава Одређивање неорганских и органских загађујућих материја у воденом
екосистему, седименту и биолошком материјалу. Процена ризика на основу SЕМ/АVS. Процена
биодоступности.
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Број часова активне наставе
4 (60)

Теоријска настава:
2 (30)

Практична настава:
ДОН: 2 (30)

Методе извођења наставе: предавања, лабораторијске вежбе, претрага интернета и библиотечке
документације, консултације.
Оцена знања
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
израда и одбрана семинсрског рада
колоквијум

поена
10
20
10
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испит

поена
30
20

