Студијски програм :Основне акадменске студије заштите животне средине, Основне академске
студије - контрола квалитета и управљање животном средином
Назив предмета: СЕМИНАР-ЖИВОТНА СРЕДИНА
Наставник: др Ивана И. Иванчев-Тумбас, редовни професор

Шифра:

ИКК-302

Статус предмета: изброни
Број ЕСПБ: 5
Услов:нема
Циљ предмета
Да студент упозна и разуме утицај животне средине на квалитет живота људи кроз активности писања
литературног прегледа.
Исход предмета
•
•
•

Студент примењује раније стечена знања из области заштите животне средине и доступну
литературу у припреми литратурног прегледа на тему утицаја чинилаца животне средине на
квалитет живота и здравље људи.
Студент планира свој рад, извештава о својим плановима и презентује свој рад у групи од
најмање 2 студента.
Студент дефинише независни апстракт једне од одабраних литературних референци и кључне
речи за њу самостално.

Садржај предмета
Теоријска настава: упознавање студената са принципима претраге литературе и писања прегледног
рада (дефинисање структуре рада, навођење литературних референци). Избор теме мора да се односи на
област утицаја неког од чинилаца животне средине на квалитет живота људи (вода, ваздух, земљиште,
отпад). Избор тема даје наставник на почетку семестра, а оне се могу уже односити на било коју
загађујућу супстанци органског или неорганског порекла, радиоактивност законску регулативу и друго.
Практична настава Тренинг студента за тимски рад, креирање извештаја са састанака тимова о
репозиторијуму литературе и расподели задатака. Креирање презентације и презентација.
Литература
Претраживање интернета и/или стандардне библиотечке документације, по дефинисаним темама
Број часова активне наставе
5 (75)

Теоријска настава:
1 (15)

Практична настава:
Вежбе (АВ): 4 (60)

Методе извођења наставе
Консултације у оквиру задатих тема. Предавања Претрага интернета и библиотечке документације.
Писање апстракта и кључних речи за одабрану литературну референцу. Писање семинарског рада.
Припрема презентације. Одбрана семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
практична настава, активност у
току припреме семинара
(извештају, апстракт,
репозиторијум нацрт)

40

писмени испит-написани
семинарски рад и урађена ппт
презентација
усмени испит-одбрана
семинарског рада, презентација

40

20

