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Додипломске академске студије 

Студијски  
програм(и): 

Екологија и заштита животне 

средине 
Наставни смјер / Општи смјер 

 
Назив предмета Извори и заштита од нејонизујућег  и  јонизујућег зрачења 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
СПЕ7И2ИЈН3 изборни VII 2+2 4 
Наставници Проф. др Милица Матавуљ 
 
Условљеност другим предметима: - Облик условљености 
  
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ овог предмета је да  упозна студенте са: природним и вештачким изворима јонизујућег и нејонизујућег 

зрачења, са механизмом њиховоих биолошких ефеката, са могућности репарације ћелија и ткива након  
изложености њиховом деловању, могућности примене резличитих врста електромагнетних поља у терапеутске 
сњврхе  и начинима заштите од њиховог штетног деловања. 
Исходи учења (стечена зања): 
Након успешно реализованих предиспитних и испитних обавеза студент може да:  

- препозна изворе  јонизујућег и нејонизујућем зрачења и дозе зрачења које су штететне по људско здравње 

-  разуме интеракцију живих организама са јонузујућим и нејонизујућем зрачењем 

- да предузме мере заштите против штетног утицаја јонизујућег и нејонизујућег зрачења 
Садржај предмета: 
Електромагнетни спектар. Природни и вештачки извори јонизујућег зрачења. Ефекти  јонизујућег зрачења на 

ћелију и наследни ефекти овог зрачења. Јонизујуће зрачење и канцерогенеза. Модели преживљвања ћелија у 

условима тоталне ирадијације (ефекти кисеоника и репарација). Дозе јонизујућег зрачењ штетне по људско 

здравље. Начин употребе и дозе јонизујућег зрачења које се употребљавају у терапеутске сврхе. Заштита од 

јонизујућег зрачења.  Природни и вештачки извори нејонизујућег зрачења.  Механизам  деловања 

нискофреквентних  и високо фреквентних  електромагнетних  поља  на биолошке системе.  Дизе нејонизујућег 

зрачења нштетне по људско здравље и оне  које се употребљавају у терапеутске сврхе. Ефекти ултравиолентних и 

инфрацрвених зрака на биолошке системе. Мере заштите против нејонизујућег зрачења. 
Методе наставе и савадавање градива: 
 
Предавања. Консултације. Семинарски радови 
 
Литература: 
1. Forshier S. Essentials of Radiation, Biology and Protection. Delmar, New Yourk, 2009.  
2. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff  M, Roberts K, Walter P. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition,  Garland 
Science, a member of the Taylor & Francis Group, New York, 2002. 
3. International Atomic Energy Agency.  Radiation Biology: A Handbook for Teachers and Students.   Vienna, 2010. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Тест. Усмени испит 
Похађање наставе     Активност на  настави Семинарски рад Тест       Завршни испит 
 5 15 20 60 
Посебна назнака за предмет:- 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке:  
 

http://www.amazon.com/Steve-Forshier/e/B001IXMQG4/ref=ntt_athr_dp_pel_1

