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Циљ предмета:У Биологија ћелије је курс који представља основу за све остале предмете који
проучавају морфологију, анатомију, физиологију, биохемију, генетику, еволуцију и екологију живог
организма. Циљ овог курса је упознавање студената са главним структурним и ултраструктурним
карактеристикама ацелуларних облика живота (вируса, приона и вироида), прокариотских ћелија
(бактерије и цијанобактерије), еукариотских ћелија (гљиве, алге, анимална и биљнаћелија), као и да
пружи базична знања о ћелијским функцијама и да развије критично мишљење у склопу модерне
биологије ћелије.
Исход предмета: На крају овог курса студент ће бити оспособљен да покаже базично знање о
прокариотским и еукариотским ћелијама и најважнијим молекулима који се налазе у живим
организмима, као и о повезаности између молекуларних структура и биолошких функција.
Садржај предмета:Теоријска настава - Увод у биологију ћелије. Методе истраживања биологије
ћелије. Структура ацелуларних форми живота (вируси, приони и вироиди). Структура прокариотска
ћелије (организација ћелија на примеру бактеријске и цијанобактеријске ћелије). Организација
еукариотске ћелије алги и гљива. Унитрашња организација анималне ћелије.Структура мембрана и
мембрански транспорт. Структуре цитоскелета,центриола и цилија и флагела. Структура једра и
рибозома.Структура ендоплазматског ретикулума, голџи апарата. Структура лизозома ипероксизомa.
Ћелијски циклус. Ћелијска смрт. Структура и функција биљне ћелије. Структура вакуола и пластида.
Практична настава: Ацелуларне форме живота-вируси. Ацелуларне форме живота-приони и
вироиди.Прокариотска ћелија-бактерије.Прокариотска ћелија-цијанобактерије.Еукариотска ћелијаалге.Еукариотска ћелија-гљиве.Анимална ћелија- структура анималне ћелије, једро иједарце.Анимална
ћелија-ћелијска мембрана.Анимална ћелија- ендоплазматски ретикулум и Голџи-ев апарат.Анимална
ћелија-лизозоми и пероксизоми. Анимална ћелија-митохондрије и цитоскелет. Анимална ћелијацентриоли, цилије и флагеле.Биљна ћелија-ћелијски зид и јамице.Биљна ћелија-цитоплазма и
пластиди.Биљна ћелија-вакуола, тургор, плазмолиза.
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Број часова активне наставе: 4 (60)

Теоријска настава: 2 (30)

Практична настава: 2 (30)

Методе извођења наставе:Предавања, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
2,5

Завршни испит
писмени испит

поена

активност у току предавања
практична настава

7,5

усмени испт

-

колоквијум-и

20

семинар

-

70

