
 

Назив предмета: ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ МИКОЛОГИЈЕ 
Наставник или наставници: др Маја Караман 
Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: завршене мастер студије или магистарске студије из биологије или екологије  

Циљ предмета: 
Циљ предмета је да се надогради знање из основних области микологије (анатомија и морфологија гљива, 
ултраструктура ћелије гљива, екологија гљива, физиологија и метаболизам гљива, генетика гљива; размножавање 
и распростирање; улога гљива у екосистемима; микоризе; гљиве као биљни и анимални патогени у оквиру 
медицинске микологије и као средства биолошке контроле; коришћење гљива у индустријским ферментацијама; 
диверзитет и заштита гљива, таксономија гљива на нивоу молекуларних маркера, гљиве у биодеградацији и 
биодетериорацији) на основне курсеве из микробологије, биологије алги и гљива, систематике алги и гљива и 
микологије и има за циљ упознавање са основним принципима ових области микологије као и заштите природних 
ресурса, као и биотехнологијом и узгајењем гљива у комерцијалне сврхе. 
Исход предмета Студенти би се упознали са значајем гљива, превасходно припадника подраздела Ascomycota и 
Basidiomycota, али и плесни и квасаца у природи и за човека у оквиру примењене микологије. Такође би се 
упознали са екофизиологијом гљива као неопходним предзнањем за њихово гајење у свременим технолошким 
процесима. Студирали би улогу макрогљива у кружењу материје и протоку енергије кроз екосистеме и значај 
гљива у природи и за човека, са посебним освртом на шумску фитопатологију и заштиту диверзитета гљива, 
затим гљиве као здраву храну, продуценте биоактивних супстанци које се примељују у индустријској микологији: 
антибиотика, антиоксиданаса, алкалоида; имуномодулатора. Посебан осврт био се дао њиховој кључној улози у 

процесима биодеградације, биоремедијације и биоиндикације у оквиру заштите животне средине и заштите 
културног наслеђа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава; 1) анатомија и морфологија гљива, ултраструктура ћелије гљива, 2) физиологија и 
метаболизам гљива, 3) екологија гљива, 4) генетика гљива и таксономија гљива на нивоу молекуларних маркера; 
5) размножавање и распростирање; 6) улога гљива у екосистемима; микоризе; гљиве као биљни патогени у 
шумским екосистемима, 7) анимални и хумани патогени у оквиру медицинске микологије, 8) гљиве као средства 
биолошке контроле; 9) коришћење гљива у индустријским ферментацијама; 10) диверзитет и заштита гљива 11) 
гљиве у заштити културног наслеђа. 
Студијски истраживачки рад; рад из области микологије која је у оквиру теме докторске дисертације  
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 5 часова Практична настава: 5 часова СИР 

Методе извођења наставе 
Предавања/консултације, рад у лабораторији. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Лабораторијски пројекат 40 
Семинарски рад  20 
Усмени испит 40 

 


