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Упознавање студената са основним биолошким компонентама и процесима у животној средини,
укључујући основна знања из области цитологије, биологије и екологије биљака, животиња и
микроорганизама.
Исход предмета
Након успешно завршеног курса, студент је оспособљен да дефинише и објасни повезаност биолошког
одговора са осталим процесима у животној средини, као и да утврди примену биолошких процеса у
заштити животне средине.
Садржај предмета
Теоријска настава. Биолошки принципи у заштити животне средине. Ћелија - прокариотска ћелија
бактерија; анималне и биљне ћелије; физиолошки процеси у ћелији (фотосинтеза и дисање;
ферментација и деградација; минерализација); размножавање и наслеђе. Таксономија - основне
категорије. Биодиверзитет. Однос организама и спољашње средине. Еколошки нивои организације.
Продуктивност екосистема. Протицање енергије и односи исхране у екосистему. Биолошки процеси у
води. Биолошки процеси у земљишту. Улога биолошких процеса у заштити животне средине.
Практична настава. Аудио-визуелним методама обрађиваће се садржаји везани за биолошке процесе у
животној средини, као и одређени примери биолошког одговора на загађења и њихове примене у
заштити животне средине.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
5(75)
3(45)
2(30)
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, семинарски рад и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5
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практична настава
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колоквијум - и
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