
Назив предмета: АНАЛИЗА ПОДАТАКА У ХИДРОБИОЛОГИЈИ 

Наставник или наставници: др Тамара Јурца 
Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: положен испит из Хидробиологије 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студент упозна са основним принципима анализе хидробиолошких 
података, кроз упознавање са статистичким техникама анализе података примењивим у 
савременим хидробиолошким истраживањима.  
Исход предмета  
Након савладаног предмета од студента се очекује да уме самостално да анализира било који 
тип хидробиолошких података, правилно примени аналитички протокол у обради 
хидробиолошких и других еколошких података и самостално интерпретира резултате 
статистичких анализа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Наставне јединице: 
Основни типови података у хидробиологији и аналитички протокол, Дизајн и планирање 
хидробиолошких истраживања, Прелиминарна анализа података, Униваријантни и 
мултиваријантни одговор, Анализа варијансе и коваријансе, Корелација и Регресија, Мултипла 
Регресија, Статистички модели, Примена статистичке алатке „АР“ у анализи хидробиолошких 
података, Интерпретација резултата хидробиолошких анализа  
Студијски истраживачки рад  

Израда истраживачког рада у ком би студент практично применио научене технике анализе 
података уз коришћење програмског пакета Статистика или „аР“ за обраду својих или 
доступних хидробиолошких података 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 5 (СИР) 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава - видео презентације, израда студентског истраживачког задатка. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Израда истраживачког задатка: 50 ; усмени испит: 50 

 


