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Назив предмета Теренска настава 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 Обавезни II 0 2 

Наставник др Дејан Дмитровић, доцент 

 

Условљеност другим предметима: Облик условљености 

Нема Нема 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са организацијом теренског рада, од припреме до реализације, на примјеру обраде 
терестричних екосистема (шума и ливада) и акватичних екосистема (текућица и стајаћица). 

Исходи учења (стечена зања): 

Oспособљавање студента за рад на терену из различитих биолошких дисциплина. 

Садржај предмета: 

Вјежбе: 

Упознавање са захтјевима вјежби. Одређивање вриједности и/или особина одабраних компонената биотопа. 

Анализа вертикалне стратификације у листопадној шуми на примјеру биљака. Узорковање, фиксирање и/или 

конзервисање, етикетирање и анализа педофауне шумске стеље. Узорковање, фиксирање и/или конзервисање, 

етикетирање и анализа ентомофауне и фауне крпеља са ливаде. Анализа флоре екотона руба шуме. Сакупљање, 

фиксирање и/или конзервисање и етикетирање бентоса и планктона одабраног екосистема копнених вода. 

Методе наставе и савладавање градива: 

Практични рад на терену 
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Облици провјере знања и оцјењивања: 

Израда извјештаја теренске наставе 

Похађање наставе обавезно 

Извјештај са терена обавезно 

Име и презиме наставника који је припремио податке: др Дејан Дмитровић, доцент 

 


